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Projeto que concede vale 
alimentação aos servidores é 
retirado de pauta pelo Executivo
Na sessão do dia 18 de setem-
bro, os vereadores de Iúna discu-
tiram sobre a retirada de pauta 
do projeto de Lei que concede 
vale alimentação aos servidores. 
O projeto já havia sido colocado 
em discussão em plenário, mas 
recebeu críticas dos parlamenta-
res quanto à restrição do bene-
fício apenas aos servidores efe-
tivos, excluindo os profissionais 

Parlamentares sugeriram que benefício seja estendido aos servidores em designação temporária, mas não foi contemplado no projeto e gerou discussões

em designação temporária (DT). 

“A retirada do projeto foi uma 
falta de respeito com o servidor. 
O ticket alimentação foi uma al-
ternativa pensada para que pu-
déssemos esperar a revisão geral 
anual de 7,17% a todos os servi-
dores. Já que retirou o ticket, 
espero que na próxima sessão o 
projeto de revisão apareça para 

Limpeza urbana Em frente à Câmara 
Municipal de Iúna, o serviço de coleta de 
lixo é ineficiente. Pág. 4

Santa Casa Prestação de contas 
sugere irregularidades no hospital. 
Pág. 3

Plenário em Ação Vereadores aprovam Moção de 
Aplusos e indicações de serviços importantes para 
a área rural e urbana de Iúna. Pág. 2

analisarmos e votarmos”, avaliou 
o vereador Darlan Barglini.

Ainda segundo os parlamenta-
res, os servidores em designação 
temporária devem receber os 
mesmos benefícios que os efeti-
vos, pois desempenham os mes-
mos trabalhos.

“Consideramos que os servido-

res em designação temporária 
exercem as mesmas funções 
que o efetivo. Não queremos ne-
nhum servidor sem benefícios”, 
avaliou o vereador Emmanuel 
Garcia Amorim.

REVISÃO ANUAL
A retirada do projeto da pauta 
gerou novas discussões sobre 
a revisão geral anual dos venci-

mentos dos servidores, prevista 
para janeiro deste ano e que ain-
da não foi regulamentada. 

O projeto do vale alimentação no 
valor de R$ 125 seria uma alterna-
tiva para melhorar as receitas dos 
servidores, uma vez que a revisão 
salarial, de acordo com a adminis-
tração municipal, é inviável finan-
ceiramente no período atual.

“A retirada do projeto foi uma 
falta de respeito com o servidor”.
Vereador Darlan Barglini 

“Não queremos nenhum 
servidor sem benefícios”.
Vereador Emmanuel Garcia Amorim 
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Calendário das sessões
9 de outubro (segunda-feira)

18 de outubro (quarta-feira)
28 de outubro (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Plenário em ação

4	Solicita construção de pon-
te de cimento na estrada 
que liga a Rodovia Cami-
nhos do Campo ao Córre-
go Bonsucesso, passando 
pela propriedade do senhor 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Senhor 
Homero Silveira, ocorrido 
em Iúna no dia 18 de setem-
bro de 2017. O falecido é pai 
do professor Ilzo Amorim, e 
residia na localidade de Bon-
sucesso, distrito da sede do 
município de Iúna.

Paulo Henrique Leocádio da Silva
PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

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

Moises Faria, já que a mes-
ma caiu e o trânsito está im-
pedido no local.

4	Solicita limpeza nos fundos 
da Escola Dalila de Castro 

4Moção de Aplausos ao Senhor 
Emerson da Silva Santos, ser-
vidor do Banco do Brasil, pelos 
bons serviços prestados junto 
aos agricultores deste muni-
cípio, disponibilizando crédito 
rural aos produtores, movi-
mentando assim a agricultura 
familiar.

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

4Solicita ao Poder Execu-
tivo, visando a busca de 
meios legais, que os pro-
fessores da rede muni-
cipal de ensino possam 
utilizar o transporte es-
colar e fazer refeições 
nas Escolas.  

4Solicita a construção de 
quatro quebra-molas no 
trecho urbano que com-
preende depois da Sede 
do Distrito de Nossa Se-
nhora das Graças até o 
Restaurante do Senhor 
José Geraldo Cézar, onde 
tem acontecido aciden-
tes frequentes, pelo fato 
de ter várias residências 
às margens da estrada e, 

com isto, uma movimenta-
ção considerável de pessoas 
e crianças.  

4Solicita a construção de três 
quebra-molas na Rua Vere-
ador Otacílio Severino da 
Silva, distrito de Santíssima 
Trindade. 

4Solicita reparo da placa de 
sinalização antes do ICC, 
que corre o risco de cair e 
causar prejuízos a terceiros. 

4Solicita reparo do Sistema 
de Iluminação pública da 
Rua Darcy Batista Gonçal-
ves, verificando se há ne-
cessidade de instalação de 
poste e reposição de lâmpa-

das queimadas, aten-
dendo pedidos dos 
moradores. 

4Solicita que seja efetu-
ado estudo pelo Depar-
tamento Competente 
da Municipalidade, vi-
sando a realização de 
curso e treinamento 
para os servidores mu-
nicipais, no sentido de 
orienta-los a dispensar 
tratamento atencioso 
e respeitoso aos nos-
sos munícipes e contri-
buintes, que procuram 
atendimento nos diver-
sos Departamentos da 
Administração Pública 
do Município de Iúna.

4	Solicita serviços de recu-
peração da rede elétrica 
do Campo de Futebol do 
Distrito de Pequiá, além 
da execução do servi-
ço de substituição das 
lâmpadas queimadas do 
sistema de iluminação 
pública das vias da sede 
do distrito, em atenção 

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

aos pedidos dos moradores, 
que estão se sentindo inse-
guros com as ruas às escu-
ras.

4	Solicita serviços de exten-
são de um bueiro localiza-
do na Rua Prefeito Cantidio 
Roberto de Moraes, distri-
to de Pequiá.

4	Solicita a pintura da 
quadra de esportes da 
Escola Luiz Moises He-
ringer, da localidade de 
Laranja da Terra, distri-
to de Pequiá, uma vez 
que a quadra é usada 
sempre por equipes da 
escola e a marcação já 
está apagada.

4	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento 
do senhor José Batista 
Filho, conhecido como 
José Tota, ocorrido em 

4	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento 
do senhor José Mar-
cos Justo Marcon-
di, conhecido como 
Marquinho Marcondi, 
ocorrido em Iúna no 

Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@camaraiuna.
es.gov.br | Arilson Ferreira de Oliveira, PDT • 
arilson@camaraiuna.es.gov.br

Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@camaraiuna.
es.gov.br | Paulo Henrique Leocádio da Silva, 
PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

Iúna no dia 17 de setem-
bro de 2017. O falecido 
era morador antigo do 
Bairro Quilombo, nesta ci-
dade de Iúna. 

dia 13 de setembro de 
2017. O falecido é irmão 
do Dr. Roberto Carlos 
Scardini Justo Marcondi, 
mecânico de profissão, 
que trabalhava no Bairro 
Quilombo, nesta cidade.

Rios e cavar um poço 
para captação de água, 
pois no local será cons-
truída uma horta. A água 
do poço será utilizada 
para regar o plantio.



Para apresentar as ações rea-
lizados nos últimos três meses 
após a intervenção da Prefeitu-
ra Municipal na administração 
do hospital Santa Casa de Iúna, 
a secretária de Saúde Vanessa 
Leocádio e o controlador Antô-
nio Júnior usaram a tribuna Po-
pular da Câmara no dia 18 de 
setembro. 

Prestação de contas sugere 
irregularidades na Santa Casa
Na Tribuna Popular, a secretária de Saúde Vanessa Leocádio e o controlador municipal Antônio Júnior apresentaram indícios da má gestão do hospital 

A controladoria e a secretaria de 
Saúde assumiram a administra-
ção da Santa Casa no final de ju-
nho deste ano, a partir da reco-
mendação do Ministério Público 
que levantou irregularidades na 
gestão, como indícios de desvio 
de recursos federais e condições 
sanitárias precárias. 

“Encontramos algumas irregula-
ridades na prestação de contas 
da Santa Casa, especialmente re-
lacionadas ao atendimento. Em 
90 dias, podemos destacar que 
na farmácia não havia qualquer 
controle de estoque, os profis-
sionais estavam sobrecarregado, 
o alvará sanitário estava vencido 
há meses. Além disso, a Santa 
Casa estava com convênio sus-
penso com o Governo do Estado. 

No que se refere ao controle fi-
nanceiro da entidade, de acordo 

setembro de 2017

com o controlador Antônio Jú-
nior, “a Santa Casa possui uma 
dívida que é impossível precisar”.

“Desde 2013 não recebíamos 
documentos de prestação de 
contas conforme notificávamos. 
Mas hoje a gente entende por-
que isso acontecia. Quem eram 
os sócios da Santa Casa? Essa in-
formação não era divulgada. As 
pessoas pagavam para serem só-
cias e o dinheiro não entrava na 
conta da Santa Casa. A entidade 
também tinha uma conta para 
movimentações financeiras par-
ticulares, sem nenhum controle 
fiscal, então não sabemos para 
onde foi o dinheiro, porém des-
cobrimos um caderno contábil 
com essa movimentação de cai-
xa dois”, informou o controlador 
municipal, Antônio Júnior. 

Ainda segundo o controlador, 
no livro de contabilidade cons-
tam retiradas particulares, do 
tipo vales e salários. “Além 
disso, um pedreiro pago pela 
Santa Casa prestava serviços 
na residência do ex-diretor ju-
rídico e financeiro da entidade. 
Algumas retiradas, registradas 
pela esposa do ex-diretor, di-
zem respeito a almoços, via-
gens, despesas com carros... ou 
seja, a Santa Casa era uma mer-
cearia particular do ex-diretor”, 

concluiu Antônio Júnior.  

INTERVENÇÃO
Após a intervenção, que será 
provisória, foram afastadas de 
suas funções todas as pessoas 
que exerçam tarefas de geren-
ciamento, direção e assessora-
mento na instituição de saúde. 
Um novo gestor da Santa Casa 
será contratado via chamamento 
público para que uma Organiza-
ção Social (OS) possa administrar 
o hospital, hoje sob gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde.

As irregularidades na Santa Casa 
de Iúna já vinham sendo percebi-
das pelos vereadores, que inúme-
ras vezes visitaram a instituição, 
ouviram relatos dos funcionários 
e analisaram balancetes.

“Hoje, temos a comprovação 
das denúncias. Desde 2013 eu 
fui ao Ministério Publico para 
denunciar os fatos. Realmente, 
eu não estava errado”, avaliou 
o vereador Emmanuel Garcia 
Amorim.

“A secretaria de saúde e a contro-
ladoria municipal têm meu apoio 
nessa intervenção à Santa Casa. 
Se puderem, peço que voltem 
novamente à Tribuna Popular 
para prestar contas sempre”, co-
mentou o Presidente da Câmara, 
Rogério Cezar.

““A Santa Casa possui 
uma dívida que é 
impossível precisar””.
Antônio Júnior, Controlador 
da Prefeitura Municipal

“A secretaria de saúde e a 
controladoria municipal 
têm meu apoio nessa in-
tervenção à Santa Casa”.
Presidente da Câmara, Rogério Cezar



Desde o início deste ano, o acú-
mulo de lixo nas calçadas do 
Centro de Iúna, em especial na 
Avenida Getúlio Vargas, a princi-
pal via da cidade, vem chaman-
do a atenção dos pedestres, co-
merciantes e por quem trabalha 
no entorno e nos turistas que 
chegam à cidade.

Em frente ao Banco do Brasil, em 
frente à Câmara Municipal e nas 
calçadas próximas, o acúmulo de 
lixo vem atraindo cães de rua, 
gerando mau cheiro e prolifera-
ção de insetos e, muitas vezes, 
atrapalham a passagem de pe-
destres.

“A falta de limpeza pública e de 
coleta de lixo eficiente gera uma 
imagem muito ruim da nossa ci-
dade, principalmente para os tu-
ristas. Se quisermos que Iúna se 
torne uma cidade com atração 
turística, é preciso investir na 
limpeza pública e no embeleza-
mento da cidade”, avaliou o ve-
reador Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

Ainda de acordo com o vereador, 
também é preciso que haja lim-
peza nos fundos da escola Dalila 
de Castro Rios. “Há um projeto 
de construir uma horta na esco-
la, mas é preciso que, antes, haja 
limpeza no local”.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A vereadora Maria Miguelina de 
Lourdes Quintino também ob-
servou a falta de reposição de 
lâmpadas queimadas nas ruas do 
município e solicitou à adminis-
tração a reposição das mesmas 
na Rua Darcy Batista Gonçalves. 
“Também há a necessidade de 
instalar um poste na rua, a pedi-
do dos moradores”.

Lixo nas ruas do município
Em frente à Câmara Municipal, a coleta do lixo é ineficiente, o que causa mau cheiro, proliferação de insetos e atrapalham a passagem de pedestres

Na sessão do dia 28 de se-
tembro, os vereadores de 
Iúna aprovaram por una-
nimidade Moção de Repú-
dio à secretária de Saúde, 
Vanessa Leocádio Adami, 
pela forma com que a mes-
ma envolveu a vereadora 
Maria Miguelina Quintino 

Vereadores aprovam Moção de Repúdio
em comunicado protocolado 
perante o Ministério Público 
Estadual. 

“Foi uma falta de respeito a 
atitude da secretária de Saúde 
para com a vereadora Maria Mi-
guelina”, disse o vereador Adria-
no Ornelas, autor da Moção.


