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Vereadores analisam projeto 
que concede vale alimentação 
aos servidores
Nas últimas sessões da Câma-
ra Municipal, os vereadores de 
Iúna discutiram o projeto de Lei 
que concede vale alimentação 
aos servidores. O projeto já foi 
colocado em discussão em ple-
nário, mas recebeu críticas dos 
parlamentares quanto à res-
trição do benefício apenas aos 
servidores efetivos, excluindo 
os profissionais em designação 
temporária (DT) do recebimento 
do benefício, no valor de R$ 125. 

“Os servidores em designação 
temporária merecem o mesmo 
tratamento, pois desempenham 
os mesmos trabalhos dos efeti-
vos”, disse o vereador Emmanuel 
Garcia.

O projeto voltou ao Poder Execu-

Parlamentares sugerem que benefício seja estendido aos servidores em designação temporária

tivo com sugestões dos parlamen-
tares e, deve voltar a ser aprecia-
do nos próximos dias. A previsão é 
que o projeto seja votado na ses-
são do dia 08 de setembro.

Na sessão do dia 18 de agosto, o 
professor Breno Vinícius da Silva 
Oliveira, usou a Tribuna Popular 
representando os professores 
DTs do município e solicitou a 
revisão do benefício para ser es-
tendido aos professores tempo-
rários. “Aproximadamente 200 
professores da rede municipal 
estão em designação temporá-
ria. A Lei 2.286/2010 deve ser 
seguida e mostra que servidores 
em caráter temporário devem 
ter remuneração equivalente e 
os mesmos direitos dos servido-
res estatutários”, analisou. 

Estrutura  Da inauguração da Escola Viva às 
melhorias necessárias à escola “espelho”. Pág. 6

Educação Câmara aprova Plano Municipal 
com planejamentos e metas. Pág. 3

Obras Pequiá e Rio Claro terão rodovia para 
melhorar o acesso às duas localidades. Pág. 2

“O que eu puder 
cobrar para defender 
os servidores DTs eu 

vou fazer. É um direito 
deles”.

Vereador Adriano Ornelas

“Eu luto por cada um 
de vocês, servidores”.

Vereador Arilson Oliveira

“Só votaremos o 
projeto se os direitos 
dos servidores 
temporários forem 
resguardados”.
Vereador Júlio Maria Oliveira

“Os servidores DT 
merecem o mesmo tra-
tamento, pois desem-
penham os mesmos 
trabalhos dos efetivos”.
Vereador Emmanuel Garcia
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Calendário das sessões
8 de setembro (sexta-feira)

18 de setembro (segunda-feira)
28 de setembro (quinta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

O vereador Júlio Oliveira acompa-
nhou a comitiva do governador 
Paulo Hartung, no dia 11 de agos-
to, durante visita às obras para 
melhoria da rodovia rural que liga 
o Distrito de Pequiá, em Iúna, a Rio 
Claro na divisa com Minas Gerais.

Obras para melhoria 
de Rodovia em Iúna
O governador Paulo Hartung inspecionou as obras para melhoria da rodovia rural que liga o Distrito de Pequiá

A parceria entre o Governo do Es-
tado, por meio do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-ES), 
a prefeitura de Iúna e a Arcelor 
Mittal dará uma nova opção de 
acesso ao Parque Nacional de Ca-
paraó com o trabalho de revesti-

mento primário na rodovia.

A parte da Rodovia BR 262, se 
torna uma opção de acesso para 
os visitantes que vêm de Minas 
e se dirigem ao Parque. O pro-
duto utilizado é o Revsol, obtido 

por meio do beneficiamento da 
Escória de Aciaria e já homolo-
gado no Brasil para ser usado 
como revestimento primário em 
via, pátios e aterros, eliminando 
problemas como lama e poeira 
gerada em períodos mais secos.

De acordo com o vereador Júlio 
Maria Oliveira, a Arcelor forneceu o 
produto e o transporte enquanto a 
prefeitura utilizará as máquinas no 
trabalho. O DER fez o projeto e fará 
todo o acompanhamento técnico 
de todas as análises da aplicação.



Após dezenas de reuniões, aná-
lises e reescritas, o Plano Muni-
cipal de Educação foi aprovado 
por unanimidade pelos vereado-
res de Iúna, durante a sessão do 
dia 28 de agosto. O documento 
contém informações para orien-
tar o planejamento do sistema 
de educação do município pelo 
período de dez anos. 

Entre as metas do Plano está o 
aumento da oferta da educa-
ção infantil de forma a atender 
a 50% da população de até três 
anos de idade, até 2020. Para 
isso, o Plano sugere, entre as 
estratégias que a administra-

Câmara aprova Plano 
Municipal de Educação
O documento contém metas e informações para orientar o planejamento do sistema de educação do município pelo período de dez anos

ção municipal deverá usar para 
atingir as metas, a adequação 
do prédio da Escola Dalila de 
Castro Rios para atendimento 
exclusivo à pré-escola, até o fi-
nal de 2020.

De acordo com o vereador Júlio 
Maria Oliveira, a Arcelor forneceu o 
produto e o transporte enquanto a 
prefeitura utilizará as máquinas no 
trabalho. O DER fez o projeto e fará 
todo o acompanhamento técnico 
de todas as análises da aplicação.
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Projeto é voltado para estudantes do ensino superior e de 
pós-graduação complementarem o ensino com trabalhos 
supervisionados no serviço público municipal

Com o objetivo de ajudar os 
estudantes a se qualificarem 
para o mercado de trabalho, 
a Câmara aprovou o projeto 
de Lei que institui o Programa 
Bolsa Estágio para estudantes 
do ensino superior e de pós-
-graduação complementarem 
o ensino com trabalhos su-
pervisionados no âmbito da 
Prefeitura Municipal.

Programa Bolsa Estágio 
ajudará na qualificação 
de estudantes

O programa de estágio terá 
duração de dois anos e os can-
didatos deverão ser aprovados 
em processo seletivo de provas 
objetivas e discursivas.

A bolsa estágio terá o valor de R$ 
600, para estagiário de gradua-
ção, e R$ 800 para pós-gradua-
ção, ambos com carga horária de 
20h semanais.

O Plano contém diversas outras 
metas e foi elaborado há qua-
se três anos pelo Fórum e pelo 
Conselho Municipal de Educa-
ção.

O documento é uma exigên-
cia do Governo Federal, como 
forma de alinhar as metas do 
município ao Plano Nacional 
de Educação, e a falta dele já 
resultava em punições ao mu-
nicípio.

A Comissão de Educação da 
Câmara, composta pelos ve-
readores Emmanuel Garcia, 
Everaldo Pereira Sales, Darlan 
Silva Barglini, e o Presidente 
da Casa de Leis, Rogério Ce-
zar, também estiveram reu-
nidos com representantes da 
Rede Estadual de Assistência 
aos Municípios, da Secretaria 
de Educação, do Conselho de 
Educação para finalizar a ela-
boração do Plano.

“Parabéns a todos pelo empenho 
e dedicação, principalmente ao 
Conselho e ao Fórum”.
Presidente da Câmara, Rogério Cezar

“O assunto era de extrema importân-
cia e urgência, já que Iúna era o único 

município do Estado que não ainda 
não tinha o Projeto de Lei aprovado”.

Vereador Emmanuel Garcia 



Telefones Úteis

EMERGÊNCIA
Santa Casa de Iúna
(28) 3545-1170

Posto de saúde
(28) 3545-1162 e 1755

Polícia Militar
(28) 3545-1022

Delegacia de polícia
147

Disque Denúncia
181

SERVIÇOS
Cesan
(28) 3545-1236

Escelsa
0800 721 0707

Oi (Telemar) 
103 31

Rodoviária
(28) 3545-1500

ÓRGÃOS 
PÚBLICOS
Prefeitura Municipal 
de Iúna
(28) 3545-1322

Gabinete do Prefeito
(28) 3545-3139

CRAS
(28) 3545-1292

Conselho Tutelar
(28) 3545-1191

Cartório Eleitoral
(28) 3545-1228

Ministério Público
(28) 3545-1299

Fórum de Iúna
(28) 3545-1070

IDAF
(28) 3545-1988

Incaper
(28) 3545-1247

Ciretran
(28) 3545-1015

Câmara Municipal
(28) 3545-1458

José Marcos de Moraes
PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Ivone moura de Frei-
tas, morador do distrito de 
Nossa Senhora das Graças, 
ocorrido no dia 22 de ju-
lho de 2017. O falecido era 
um cidadão respeitado, de 
ilibada idoneidade, muito 
conhecido na comunidade 
onde residia, tendo execu-
tado trabalho de assistên-
cia aos mais necessitados. 

4Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Maria Raimunda Mar-
colan ocorrido em Iúna no 
dia 17 de julho de 2017. A 
falecida era um cidadã co-
nhecida em sua comunida-
de, onde fez inúmeras ami-
zades, deixa filhos e netos, 
e pela sua atuação benefi-
cente, faz jus a esta home-
nagem póstuma da Câmara 
Municipal.

4	Solicita serviços de repara-
ção do sistema de ilumina-
ção interna do Ginásio Po-
liesportivo “Romeu Rios.

4	Solicita o envio à Câmara 

Darlan Silva Barglini
PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br

Municipal, no prazo de Lei, 
relatório de todos os veícu-
los próprios do município 
de Iúna, informando se os 
mesmos estão segurados, o 
nome da seguradora e a vi-

gência dos contratos.

4	Solicita que o Poder Exe-
cutivo informe à Câmara 
Municipal, no prazo de Lei, 
o valor dos serviços de re-

cuperação do veículo am-
bulância, placa OVF-8982, o 
nome da empresa que exe-
cutou os serviços e a relação 
das peças que foram substi-
tuídas.



Plenário em ação
Para atender às demandas da população, vereadores encaminharam indicações de serviços, 
requerimentos e projetos de lei aos diversos órgãos da administração municipal e estadual 
durante as últimas sessões. Confira:

Maria Miguelina de Lourdes Quintino
PTN • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br

Rogério Cezar
SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita que seja reme-
tido ofício à Prefeitura 
Municipal, para que 
seja encaminhada 
ao Poder Legislativo 
Municipal, no prazo 
previsto na legislação 
vigente, cópia dos do-
cumentos: Registro do 
Veículo acidentado, no 
DER/ES; Registro do 
Veículo acidentado, na 
ANTT; Contrato do Se-
guro Total nos termos 
do Edital.

4	Que a Administração 
Municipal não faça 

permuta de funcionários 
com os Municípios vizinhos 
de Ibatiba, Irupi e Lajinha/
MG, como vem ocorrendo 
nas ações do Governo Mu-
nicipal de Iúna, relativas a 
contratação de servidores, 
fato que evidencia troca de 
favores entre os dirigentes 
municipais. A colocação de 
servidor de outro município 
serve para tirar a oportuni-
dade de emprego da nossa 
gente, justamente no mo-
mento de crise por que pas-
sa a economia do País, o que 
não deixa de atingir os muni-
cípios brasileiros. 

4	Moção de Aplausos à 
PM Rosa Elaine Eva-
risto Dos Santos Ivo, 
instrutora do Proerd, 
pelos relevantes ser-
viços prestados ao 

Júlio Maria de Oliveira
SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

município de Iúna, com tra-
balho social e educativo de 
relevante importância para 
os jovens e para a comuni-
dade. O trabalho tem efeito 
positivo, uma vez que vem 

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Se-
nhora Nilda Pim Vieira, 
ocorrido no município de 
Iúna, no dia 26 de julho do 
ano fluente. A falecida dei-
xa saudades entre paren-
tes e amigos. 

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Nilton Mendes De 
Lima, ocorrido na cidade 
de Iúna, no dia 30 de julho. 

agosto de 2017

O falecido era morador 
da Rua Célio de Castro, 
Bairro Pito, e deixa sau-
dades entre parentes e 
amigos. 

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Se-
nhorita Sabrina Osório, 
ocorrido na cidade de 
Iúna, no dia 06 de junho 
de 2017. A falecida dei-
xará saudades entre pa-
rentes e amigos.

dando oportunidade aos 
participantes de enten-
derem e se afastarem 
do caminho obscuro que 
leva as drogas e a crimi-
nalidade.



Fórum Intermunicipal 
discute jornada de trabalho 
dos profissionais da enfermagem

A luta pela regulamentação da 
jornada de 30 horas semanais 
reuniu dezenas de profissionais 
e estudantes de enfermagem de 
Iúna e Irupi na manhã do dia 26 
de agosto, na Câmara Municipal 
de Iúna, em um Fórum organiza-
do pelos vereadores Emmanuel 
Garcia, de Iúna, e Deibson Pe-
dron, de Irupi, que também são 
profissionais da área.

O presidente do Conselho Re-
gional de Enfermagem, Wilton 
Patrício, chamou a atenção 
para a importância de contar 

Dezenas de profissionais e estudantes de enfermagem de Iúna e Irupi se reuniram na Câmara 
para reforçar luta pela regulamentação da jornada de 30 horas de trabalhos semanais

No dia 11 de agosto, os 
vereadores Rogério Cézar, 
Paulo Henrique Leocádio da 
Silva, Darlan Barglini, Maria 
Miguelina e Emanuel Garcia 
se reuniram com a superin-
tendente da Educação, re-
gional Guaçuí, Sayonara To-
ledo, para discutir sobre as 
obras de reforma da Escola 
Estadual Santíssima Trinda-
de, que funciona na Escola 
Municipal Dalila de Castro 
Rios. 

“Questionamos sobre o 

Vereadores cobram obras na escola espelho

Comunidade e poder público 
inauguram Escola Viva em Iúna
Parlamentares acompanharam o evento, que oficializou o funcionamento da escola em tempo integral, com nova infraestrutura

Os vereadores Rogério Cézar, 
Paulo Henrique Leocádio da 
Silva, Darlan Barglini, Maria 
Miguelina e Emanuel Garcia 
participaram da inauguração 
da Escola Viva Henrique Cou-
tinho, no dia 11 de agosto. O 
evento contou com a presença 
do governador Paulo Hartung, 
do Ministro da Educação, Men-
donça Filho, e de autoridades 

locais, que conferiram as no-
vas instalações da escola, que 
atualmente conta com aproxi-
madamente 450 alunos matri-
culados.

Para a ocasião, foi realizada 
uma apresentação especial 
com estudantes do Grupo Mu-
sical “Sol de Giz”, e com os Jo-
vens Protagonistas da escola, 

que recepcionaram os convi-
dados. 

O governador Paulo Hartung 
foi homenageado no evento 
com a participação da profes-
sora Vera Januária Hubner, que 
lhe deu aula quando estudante 
da Escola Henrique Coutinho. 
Um encontro que comoveu a 
todos os presentes.

A Escola Viva Henrique Couti-
nho é composta por 14 salas 
de aula, refeitório, cozinha, 
sanitários masculino/feminino, 
sala de projeto de vida, sala 
de recursos multifuncionais 
para atendimento educacional 
especializado (AEE), auditório, 
laboratório de informática, bi-
blioteca, laboratório de mate-
mática/física, laboratório de 

química/biologia com sala de 
preparo anexa, sala de artes, 
pátio coberto; quadra polies-
portiva coberta, vestiário e pá-
tio externo com área verde.

A Escola Viva nasceu para ser 
uma escola de educação inte-
gral e conta com um conjunto 
de inovações: acolhimento aos 
estudantes, às equipes esco-
lares e às famílias; avaliação 
diagnóstica/nivelamento; dis-
ciplinas eletivas; salas temáti-
cas; ênfase práticas em labo-
ratórios; tecnologia de gestão 
educacional; tutoria; aulas de 
projeto de vida; aulas de práti-
cas e vivências em protagonis-
mo; aula de estudo orientado; 
e aprofundamento de estudo 
(preparação acadêmica/mundo 
do trabalho).

Além da estrutura diferencia-
da e do currículo inovador, na 
Escola Viva os profissionais 
possuem dedicação integral e 
o tempo que o aluno permane-
ce na escola é de 9 horas e 30 
minutos. 

O Programa de Escolas Estadu-
ais de Ensino Médio em Turno 
Único, denominado “Escola 
Viva”, foi instituído pela Lei 
Complementar Nº 799, que 
prevê a implantação de 30 es-
colas em turno único até 2018.

atraso das obras que o Go-
verno do Estado irá fazer na 
escola espelho e nos informa-
ram que o trâmite da licitação 
que está em atraso, mas que 
tão logo terá início as obras de 
melhorias nas instalações de 
mais seis salas de aula e na es-
trutura”, informou o Presiden-
te da Câmara, Rogério Cezar.

“Vamos cobrar um 
bom funcionamento 
para nossa escola”.

Vereador Rogério Cezar



Fórum Intermunicipal 
discute jornada de trabalho 
dos profissionais da enfermagem
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A luta pela regulamentação da 
jornada de 30 horas semanais 
reuniu dezenas de profissionais 
e estudantes de enfermagem de 
Iúna e Irupi na manhã do dia 26 
de agosto, na Câmara Municipal 
de Iúna, em um Fórum organiza-
do pelos vereadores Emmanuel 
Garcia, de Iúna, e Deibson Pe-
dron, de Irupi, que também são 
profissionais da área.

O presidente do Conselho Re-
gional de Enfermagem, Wilton 
Patrício, chamou a atenção 
para a importância de contar 

Dezenas de profissionais e estudantes de enfermagem de Iúna e Irupi se reuniram na Câmara 
para reforçar luta pela regulamentação da jornada de 30 horas de trabalhos semanais
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com representação no legisla-
tivo municipal, estadual e fe-
deral. 

“Esse plenário comprova que 
precisamos eleger represen-
tantes da enfermagem para 
que possamos avançar nas nos-
sas conquistas. Se tivéssemos 
isso na Câmara Federal, o pro-
jeto das 30 horas para toda a 
enfermagem brasileira já esta-
ria aprovado. Felizmente, aqui 
no Espírito Santo, elegemos 13 

Vereadores se reúnem com diretora da Atenção Básica de Iúna para esclarecimentos

No dia 14 de agosto, o Pre-
sidente da Câmara de Iúna, 
Rogério Cézar e os vereadores 
Emmanuel Garcia Amorim, 
Arilson Oliveira e Darlan Silva 
Barglini estiveram reunidos 
com a diretora da Atenção 
Básica de Iúna, Delaine Gar-
cia, no auditório da Câmara 
Municipal. 

Durante a reunião, a diretora 

Atendimento das agentes de saúde

da Atenção Básica respondeu as 
principais dúvidas dos vereado-
res quanto ao trabalho realiza-
do pelas Agentes de Saúde, em 
esclarecimentos a diversas de-
mandas dos parlamentares e da 
população. 

A agente de saúde está em con-
tato permanente com as famí-
lias, o que facilita o trabalho de 
vigilância e promoção da saúde, 

realizado por toda a equipe. En-
tre as funções das agentes, está 
a de cadastrar as famílias e atu-
alizar permanentemente esse 
cadastro; identificar indivíduos e 
famílias expostos a situações de 
risco, e orientar as famílias para 
utilização adequada dos serviços 
de saúde, encaminhando-as e 
até agendando consultas, exa-
mes e atendimento odontológi-
co, quando necessário.

“Esse plenário comprova 
que precisamos eleger 

representantes da 
enfermagem para que 

possamos avançar nas 
nossas conquistas”.

Wilton Patrício, presidente do  
Conselho Regional de Enfermagem, 

“Acredito que seja possível 
condicionar, na assinatura 
dos convênios de repasse 
de verbas, que os salários e 
carga horária sejam simi-
lares aos da Prefeitura. E 
vamos lutar por isso”.
Vereador Emmanuel Garcia 

vereadores da enfermagem no 
último pleito”, disse.

O vereador Emmanuel Garcia 
também se comprometeu a lu-
tar pela isonomia salarial para 
os profissionais de enferma-
gem das instituições filantró-
picas, que recebem recursos 
públicos. 

“Acredito que seja possível 
condicionar, na assinatura dos 
convênios de repasse de ver-
bas, que os salários e carga 
horária sejam similares aos da 
Prefeitura. E vamos lutar por 
isso”, analisou o parlamentar.



No dia 18 de agosto, a Câmara 
de Iúna foi palco da Sessão So-
lene em homenagem ao Dia do 
Maçom. O evento foi proposto 
pelo vereador Emmanuel Gar-
cia Amorim e reuniu dezenas 
de maçons, membros da Loja 
simbólica Fênix nº 52 e da Loja 

Delta Maçônica Filhos de Luz e 
Virtude, além de seus familia-
res.

O Presidente da Câmara, Ro-
gério Cezar e os vereadores 
Arilson Oliveira, Júlio Maria 
Oliveira, Darlan Silva Barglini, 

Sessão solene em homenagem 
ao Dia do Maçom
Evento proposto pelo vereador Emmanuel Garcia reuniu dezenas de maçons e seus familiares

Everaldo Pereira Sales, Paulo 
Henrique Leocádio da Silva, 
José Marcos de Moraes, Adria-
no Ornelas e Maria Miguelina 
Quintino também acompanha-
ram a sessão.

A Maçonaria é uma Ordem Uni-

versal formada por homens de 
todas as raças, credos e nacio-
nalidades, acolhidos por inicia-
ção e congregados em Lojas, 
nas quais estudam e trabalham 
para a construção da socieda-
de humana com o progresso do 
conhecimento humano, das ci-

ências e das artes, sob a tríade 
“Liberdade, Igualdade e Frater-
nidade”.

Em Iúna, as lojas maçônicas 
são responsáveis por diversas 
ações sociais e eventos cultu-
rais e esportivos do município.


