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Legislativo implanta novas 
ferramentas de transparência 
A Câmara de Iúna é pioneira na 
região do Caparaó quando o as-
sunto é transparência das ações 
do legislativo. Há quase 10 anos, 
a Casa de Leis transmite as ses-
sões ordinárias em seu portal da 
internet, ao vivo, e mantém no-
tícias e canais de informação e 
comunicação na internet. Desde 
o início de fevereiro, incorporou 
ao seu site o serviço de digitaliza-

Pautas das sessões, projetos de leis, requerimentos, entre outros documentos estão disponíveis no site da Câmara de Iúna

ção de atas das sessões, requeri-
mentos dos vereadores e demais 
projetos de leis lidos e aprovados 
em plenário.

“É mais uma ferramenta de 
transparência das nossas ações 
para que qualquer cidadão te-
nha acesso de qualquer lugar 
ou dispositivo de mídia. Um dos 
nossos objetivos é democra-

Escola Dalila / SS. Trindade Reforma 
deverá acontecer ainda este ano. Pág. 4

Chuvas Estradas e pontes danificadas 
nas comunidades rurais. Pág. 4

Dia do Artesão Projeto de Lei institui a data 
no calendário de eventos municipais. Pág. 2

tizar ainda mais as discussões 
que mantemos na Casa de Leis 
visando o desenvolvimento de 
Iúna. E ampliar esses canais de 
comunicação e disponibilizar 
documentos no nosso portal 
amplia esse objetivo”, comen-
tou o Presidente da Câmara, Ro-
gério César.

Pelo site da Câmara (www.ca-
maraiuna.es.gov.br), o inter-
nauta pode obter informações 
sobre o funcionamento da Casa 
de Leis, sobre os vereadores, 

A Câmara Municipal de Iúna 
devolveu R$ 250 mil aos co-
fres da Prefeitura Municipal. 
O valor é referente à redução 
e controle de gastos realizada 
na Casa de Leis durante todo o 
ano de 2017.

Câmara devolve R$ 250 mil aos cofres públicos

Os recursos devolvidos, de 
acordo com o presidente do Le-
gislativo, Rogério Cézar, pode-
rão ser destinados para inves-
tir em melhorias na educação, 
no transporte, saúde ou obras 
essenciais para a qualidade de 

vida dos moradores.

“Essa devolução é importante 
para que o município invista em 
alguma área prioritária, como 
saúde ou educação”, analisou o 
parlamentar.

Recursos poderão ser utilizados para pagamentos de serviços ou investimentos diversos

funções do legislativo, além de 
outros tópicos disponíveis no 
Portal da Transparência, como 
licitações, contratos, folha de 
pessoas, entre outros docu-
mentos administrativos.

“O site está transparente. O ci-
dadão poderá acessar os proje-
tos lidos na sessão da Câmara, 
por exemplo. A mudança tam-
bém é importante para a nossa 
avaliação feita pelo Tribunal de 
Contas de União, que avalia o 
nível de transparência dos ór-

gãos públicos”, disse o vereador 
Emmanuel Garcia.

O vereador Everaldo Pereira Sa-
les também observou a impor-
tância de ampliar a publicação 
de documentos ao público geral.

“Parabéns a todos pela Câma-
ra por mais essa ferramenta de 
transparência. É muito bom para 
a sociedade, pois qualquer pes-
soa pode ler o projeto, ter mais 
informações”, comentou o vere-
ador Everaldo Pereira Sales.

“A mudança também é importante 
para a nossa avaliação”.
Vereador Emmanuel Garcia 

“Qualquer pessoa pode ler o projeto, 
ter mais informações”.
Vereador Everaldo Pereira 
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Calendário das sessões
8 de março (quinta-feira)

19 de março (segunda-feira)
28 de março (quarta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Dia do Artesão será 
comemorado em 19 de março
A partir de 2018, o calendário de 
eventos do município ganhará 
mais uma data comemorativa: 
Dia do Artesão. O projeto de Lei 
de autoria do vereador Emma-
nuel Garcia institui o dia 19 de 
março para comemorar, valori-
zar e incentivar os trabalhos re-
alizados pelos artesãos de Iúna.

“É uma forma de motivar e es-

timular os artesãos do municí-
pio, pois é uma atividade im-
portante para promover e levar 
o nome da cidade para outras 
localidades”, comentou o par-
lamentar.

Atualmente, os artesãos de 
Iúna reúnem seus trabalhos na 
Casa de Cultura, onde é possí-
vel conferir centenas de peças, 

como roupas, tapetes, bolsas e 
acessórios, em artesanato de 
pintura em tecido, bordados 
de fita, vagonite, ponto cruz, 
crochê, feltro, tricô, biscuit, 
missangas e fuxico, além de 
trabalhos confeccionados com 
materiais reciclados.

A exposição permanente na Casa 
de Cultura (de segunda à sexta-

-feira, das 8h às 17h) reúne os 
trabalhos dos artesãos da Asso-
ciação IUNArtes.

DIA DE SÃO JOSÉ
O dia 19 de março é um dia con-
sagrado a São José, marceneiro 
de profissão. “Nada mais justo 
que o dia do artesão ser feste-
jado nesta data. O artesanato é 
uma atividade milenar. Sendo 

Projeto de Lei institui a data no calendário de eventos do município

“Em respeito aos artesãos 
que residem no município 
rendo homenagens com 
essa proposta”.
Vereador Emmanuel Garcia

uma atividade que resiste ao 
tempo e traduz a cultura popu-
lar”, comentou o vereador Em-
manuel Garcia.



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:

Adriano Salviete da Silva
PDT • adriano@camaraiuna.es.gov.br

Arilson Ferreira de Oliveira
PDT • arilson@camaraiuna.es.gov.br

Marquinho da 
Saúde, PDT • mar-
quinho@camaraiuna.
es.gov.br

4	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento 
do Senhor Silvio Ro-
drigues Dos Reis, ocor-
rido no dia 04 de feve-
reiro. 

4	Solicita os serviços de 
extensão de rede elé-
trica na Rua dos Rue-
las, em Santa Clara de 
Boa Sorte, para aten-
der o anseio dos mora-

dores.

4	Serviços de construção de 
vestiário no Campo de Fu-
tebol da localidade de Santa 
Clara de Boa Sorte e Cons-
trução de Quadra de Espor-
tes na citada comunidade. 

4	Solicita serviços de pavimen-
tação de Rua na localidade 
de Santa Clara de Boa Sorte, 
partindo do Campo de Fute-

4	Solicita a instalação do tan-
que de resfriamento de leite 
na localidade de Laranja da 
Terra, para atender a deman-
da dos produtores.

4	Solicita a limpeza geral da co-
munidade de Laranja da Terra, 

4	Solicita manutenção da 
Ponte José Godinho, 
estrada que liga Iúna a 
Muniz Freire, haja vista 
que a mesma encontra-
-se em precário estado 
de conservação. 

4	Solicita manutenção 
da ponte que fica na 
localidade de Terra 
Corrida, neste Muni-
cípio, e que dá acesso 
as propriedades rurais 
que fica do outro lado 
do Rio Pardo. 

4 Solicita recuperação das 
estradas de Rio Claro, Dis-
trito de São João do Prínci-
pe, para facilitar o recebi-
mento de turistas. 

4 Serviços de reparos nos 
banheiros do Terminal 
Rodoviário da Cidade, os 
quais se encontram em 
estado precário de con-
servação. 

4 Solicita a instalação de um que-
bras–molas na Avenida Presi-
dente Tancredo Neves, Bairro 
Niterói, em frente à loja Edgar 
Autopeças, pois no local vem 
ocorrendo vários acidentes.

4 Solicita construção de faixa de 
Pedestre em frente ao Colégio 
Porto Seguro (foto), na Avenida 
Deputado João Rios, em Iúna.

Everaldo da Belo Aço 
PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br

Rogerinho Cézar
SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita que seja providencia-
do monitores nos ônibus do 
transporte escolar da muni-
cipalidade (foto), e reparos 
na Creche pro-infância Ma-
ria da Penha Amorim Souza, 
haja vista que o prédio apre-
senta vazamento no telhado. 

4 Solicita reformas nos pos-
tos de saúde do Bairro 
Centro e Quilombo.

4 Solicita patrolamento 
e o ensaibramento dos 
pontos mais críticos das 
estradas vicinais das lo-
calidades de Serrinha I, 
II e III, Terra Corrida, Rio 

4 Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
Senhor João Guedes De 
Moraes, ocorrido no dia 
07 de fevereiro do ano em 
curso, nesta cidade. 

4 Solicita serviços de reformas 
nos Campos Bom de Bola dos 
bairros Nossa Senhora da Penha 
e Guanabara, haja vista que os 
mesmos se encontram em pés-
simo estado de conservação

fevereiro de 2018

bol até o Despolpador. 

4	Serviços de reparos em três 
bueiros na estrada que dá 
acesso a propriedade rural 
do Senhor Vaninho, em Santa 
Clara de Boa Sorte. 

4	Solicita serviços de ensaibra-
mento das estradas vicinais 
da localidade de Pilões, e da 
localidade de Santa Clara de 
Boa Sorte. 

4	Conclusão de pavimentação 
que se encontra paralisada 
na Avenida Ademar Vieira 
da Cunha (foto), Bairro Vila 
Nova, prejudicando a loco-
moção dos moradores e de 
pessoas que dependem de 
tratamento especial. 

4	Serviços de pavimentação da 
Rua Militino José de Lima, 
Bairro Nossa Senhora da Pe-
nha. 

Pardinho, Córrego Figuei-
ra, Boa Sorte, Triste Sorte 
e Morro Redondo, pois as 
mesmas necessitam de me-
lhoramento para garantir 
aos produtores rurais. 

Darlan Silva 
Barglini
PMN • darlan@cama-
raiuna.es.gov.br

4	Solicita a troca de um poste 
de energia elétrica (foto) 
localizado na Praça Pública 
em frente à Faculdade Doc-
tum, bairro Guanabara.

Júlio Soldado 
SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

pois as vias públicas estão com 
lixo acumulado, vegetação em 
determinados pontos e entulho 
depositado em vários locais.

4	Solicita patrolamento da estra-
da que dá acesso a localidade 
Canta Missa, distrito de Pequiá. 

Emmanuel Garcia de Amorim
PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br



Manutenção de estradas rurais: 
parlamentares acirram discussões
As primeiras sessões ordinárias 
de 2018, foram pautadas pelos 
requerimentos e solicitações dos 
vereadores quanto à manuten-
ção de estradas e pontes da zona 
rural de Iúna. Neste período de 
chuvas, moradores e produtores 
rurais estão em alerta, uma vez 
que o acesso às comunidades 
ficou prejudicado com buracos, 
deslizamentos de terras e des-
truição de pontes.

De acordo com os vereadores, 

dezenas de comunidades preci-
sam dos serviços de patrolamen-
to, ensaibramento e recupera-
ção de pontes.

“A ponte do Bom Destino tem 
um casqueiro, colocado pelos 
moradores provisoriamente, 
para que o transporte escolar 
possa passar com frequência. 
Na comunidade de Canta Mis-
sa tem que dragar o córrego 
para que a estrada possa ser 
recuperada e atender a comu-

nidade, pois está intransitável 
para moradores e produtores”, 
indicou o vereador Júlio Maria 
Oliveira. 

“Em Terra Corrida é preciso dar 
uma manutenção na ponte do 
Zé Godim. E uma viga na ponte 
do outro lado do Rio Pardo, tam-
bém em Terra Corrida, está que-
brada. É preciso acertar esses 
pontos para evitar acidentes pio-
res”, alertou o vereador Everaldo 
Pereira Sales.

Após as chuvas, estradas e pontes de comunidades da zona rural foram danificadas, prejudicando o trânsito de moradores e o escoamento da produção agrícola

Requerimentos e demandas 
constantes dos vereadores, 
os serviços de reforma do 
prédio da Escola Dalila de 
Castro Rios, onde também 
funciona a Escola Santíssima 
Trindade, deverão acontecer 
ainda este ano, de acordo 
com informações da supe-
rintendente regional de Edu-
cação de Guaçuí, Sayonara 
Toledo, durante a sessão do 
dia 26 de fevereiro.

“O projeto de reforma está 
pronto e orçado em R$ 
1.127 milhão, e foi publica-

Prédio da Escola Dalila e Santíssima Trindade receberá reformas
Recursos poderão ser utilizados para pagamentos de serviços ou investimentos diversos

“As pontes de Terra Corrida são 
de responsabilidade do DER. Se 
documentarmos esses locais e 
enviarmos pra lá eles resolvem”, 
sugeriu o vereador Paulo Henri-
que Leocádio da Silva.

SEGURANÇA NAS 
VIAS URBANAS
Já a vereadora Maria Miguelina 
lembrou que há vários meses, 
os vereadores enviaram requeri-
mentos para que o DER instalas-
se um redutor ou quebra-molas 
próximo à Santa Casa de Iúna, 
devido ao alto índice de aciden-
tes no local.

“Precisamos de um quebra-mo-
las ou um redutor próximo ao 
Edgar Auto Peças. Vários aciden-

do no Diário Oficial do dia 8 de 
fevereiro. No dia 27 de feverei-
ro, terá início a proposta de lici-
tação para a reforma da escola. 
A obra prevê a construção de 
salas, reforma de banheiros, da 
passarela e da parte externa da 
escola”, informou Sayonara. 

A superintendente participou 
da Tribuna Popular da Câma-
ra, a convite da Comissão de 
Educação, composta pelos 
vereadores Darlan Silva Bar-
gline, Everaldo Pereira Sales e 
Emmanuel Garcia de Amorim, 
para esclarecer dúvidas sobre 

o início das obras de reforma 
e sobre o primeiro ano de im-
plantação do projeto Escola 
Viva em Iúna.

Acesse a galeria de vídeos do 
portal www.camaraiuna.es.gov.
br e assista aos pronunciamen-
tos na Tribuna Popular da Câ-
mara e também aos discursos 
dos vereadores.

“O projeto de reforma está pronto 
e orçado em R$ 1.127 milhão, e 

foi publicado no Diário Oficial do 
dia 8 de fevereiro”, confirmou 
a superintendente regional de 

Educação, Sayonara Toledo

tes estão acontecendo no local 
e ninguém tomou providências 
ainda. Mais uma pessoa se aci-
dentou este mês e não pode-
mos deixar que outros acidentes 
aconteçam”, analisou a vereado-
ra Maria Miguelina.


