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Parlamentares cobram projeto 
de revisão salarial dos servidores
Os vereadores de Iúna aguar-
dam, desde janeiro do ano pas-
sado, o projeto de revisão geral 
anual dos vencimentos dos servi-
dores municipais. Até o momen-
to, o Poder Executivo não enviou 
o documento para apreciação 
do Legislativo. Nas últimas ses-
sões, os parlamentares também 
criticaram a falta de pagamento 
do tíquete alimentação (de R$ 
125) aprovado há quatro meses, 
como alternativa proposta pelo 
Poder Executivo para melhorar a 
receita dos servidores públicos.

A situação vem gerando mani-

As últimas discussões também colocaram em pauta a falta de pagamento do tíquete alimentação. Situação resultou em greve parcial no município

festações por parte dos servi-
dores, que deflagraram greve 
no início de março e atualmente 
trabalham em regime parcial. De 
acordo com o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos de Iúna e Irupi - 
Sindispii, a prefeitura emitiu uma 
nota pedindo para que voltem 
ao trabalho, alegando que vai 
pagar o tíquete a partir de abril.

Atualmente são 996 servidores 
prestando serviço ao município de 
Iúna, sendo 710 efetivos, 156 pro-
fessores em regime de designação 
temporária (DT), 50 cuidadores e 
53 servidores comissionados.

Plenário em Ação Licença 
paternindade e preocupação 
com as estradas. Pág. 4

Transporte Escolar Vereadores iniciaram 
fiscalização dos serviços após denúncias 
de superlotação. Pág. 3

Recursos Solicitações dos vereadores 
são atendidas a nível estadual e 
federal. Pág. 2

Servidores municipais acompanham as cobranças dos parlamentares para que Executivo encaminhe projeto de Lei

O que dizem os vereadores

“Que a Prefeitura 
dê aos servidores 
o que é de direito 
deles”.
Vereador 
Adriano Ornelas

“Sabemos que 
todas as secreta-
rias têm o custo de 
cada servidor, mas 
o prefeito não quer 
pagar. Dinheiro no 
orçamento tem. É 
querer brincar com 
a cara do servidor”.
Vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva

“Sobre o depoi-
mento do prefeito 
municipal dizendo 
que está com 
dificuldade para 
pagar o tíquete 
aos servidores, eu 
alerto: foi a própria 
administração que 
criou o projeto”.
Vereador 
Darlan Barglini

“Espero que o 
projeto do tíquete 
seja efetivado 
porque o servidor 
municipal merece. 
Mas temos que 
ajudar o servidor 
com responsabili-
dade”.
Presidente da Câmara, 
Rogério César
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Calendário das sessões
9 de abril (segunda-feira)

18 de abril (quarta-feira)
27 de abril (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Vereadores comemoram recursos 
de mais de R$ 2 milhões adquiridos 
por emendas parlamentares 

Nas sessões ordinárias deste 
mês, os parlamentares come-
moraram o anúncio de envio 
de recursos federais para a pa-
vimentação da via de acesso à 
São João do Príncipe e ao Par-
que Industrial de Iúna. Os in-
vestimentos são resultados de 
solicitações dos vereadores a 
parlamentares a nível estadual 
e federal.

Em São João do Príncipe, a pa-

Outro recursos esperado há 
anos é que permitirá a restau-
ração do Palacete Municipal, 
onde hoje funciona a Casa de 
Cultura de Iúna. Os parlamen-
tares aprovaram projeto de 
crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 400 mil, por 
meio de repasse da União Fe-
deral e contrapartida de R$ 5 

vimentação da principal via de 
acesso à localidade vai bene-
ficiar centenas de moradores, 
agricultores e empreendimen-
tos turísticos da região.

“É uma ótima notícia para os 
moradores da região. Foi uma 
luta de anos. O vereador João 
Elias foi um dos que mais lutou 
para que esse calçamento saís-
se do papel e que agora vai be-
neficiar a comunidade”, avaliou 
o vereador Paulo Henrique Leo-
cádio da Silva.

“Estamos muito felizes com essa 

notícia. Esperamos por essa 
obra há anos e agora consegui-
mos o investimento. O Príncipe 
não tem nenhuma obra feita 
com recursos do município, to-
das as benfeitorias são de recur-
sos federais”, destacou o verea-
dor João Elias Colombo Horsth. 

PARQUE INDUSTRIAL
Só para a pavimentação e dre-
nagem das ruas do Parque In-
dustrial serão destinados R$ 
1.833,308,22, via convênio com 
a Secretaria de Estado de Sane-
amento, Habitação e Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb).

Investimentos serão destinados para pavimentação da via de acesso à região de São João do Príncipe e ao Parque Industrial de Iúna

Palacete Municipal 
será restaurado

mil da administração local.

O Palacete tem 104 anos de fun-
dação e ainda não recebeu obras 
de restauração.

O Palacete Municipal, antiga sede 
da Câmara de Vereadores de Iúna, 

hoje Casa da Cultura, onde funciona 
a secretaria de Cultura, Esporte e 

Turismo e o Museu municipal

O distrito de São João do Príncipe, 
com cerca de 1.700 habitantes, fica à 
aproximadamente 10km da BR 262

“Estamos muito felizes com 
essa notícia. Esperamos por 
essa obra há anos e agora 
conseguimos o investimento”.
Vereador João Elias Horsth 
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Entidade será beneficiada por meio de Termo de Colaboração

Ônibus de transporte escolar 
superlotados. De acordo com 
denúncias de pais de estudan-
tes e moradores da zona rural 
do município, os vereadores de 
Iúna iniciaram uma fiscalização 
relacionada ao transporte de 
alunos da rede municipal. Os 
parlamentares avaliaram que as 
queixas tiveram início após a ad-
ministração anunciar redução de 
gastos com o transporte escolar.

“A gente está recebendo de-

Parlamentares informam que as queixas da população tiveram início após a administração anunciar redução de gastos com o transporte escolar

que a gente não vê benfei-
torias?”, analisou o vereador 
Adriano Ornelas.

Os parlamentares também 
descobriram que, em algu-
mas localidades da zona rural, 
crianças não estão conseguin-
do ir à aula por falta de trans-
porte. “Na comunidade de 
Ponte Alta, as crianças estão 
perdendo aulas. Os pais infor-
maram que não tem ônibus 
para levar os estudantes para 

a escola”, reforçou o vereador 
Arilson.

Após as análises, o Presidente 
da Câmara Municipal, Rogé-
rio César, buscou informações 
oficiais. “Realmente há super-
lotação e linhas de transporte 
escolar que não deveriam ser 
retiradas, e estão causando 
transtornos. Mas a secretaria 
de Educação já está fazendo os 
ajustes necessários”, lembrou o 
Presidente da Câmara.

REFORMA DE ESCOLAS
Além da superlotação do trans-
porte escolar, o vereador Paulo 
Henrique Leocádio da Silva infor-
mou que a falta de manutenção 
e reforma nas unidades de ensino 
também estão prejudicando as 
aulas na escola em Trindade. “O 
descaso é tão grande com as es-
colas e estudantes que tem sala 
de aula sendo transferida para 
quadra porque, quando chove, 
cai mais água na sala do que ao ar 
livre”, alertou o parlamentar.

núncias de que uma Kombi 
está transportando 30 crian-
ças. Que economia é essa que 
a prefeitura fez? Economiza e 
coloca os jovens em risco?”, 
comentou o vereador Arilson 
Ferreira durante a sessão or-
dinária da Câmara de Iúna, em 
meados de março.

“A economia com o transporte 
escolar está colocando em ris-
co a segurança dos estudantes. 
E para ode foi essa economia 

março de 2018

Na sessão do dia 18 de 
março, os vereadores de 
Iúna aprovaram por una-
nimidade o projeto de Lei 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito Adi-

Câmara aprova 
recursos de R$ 86,5 mil 

para a Apae

cional Especial no valor de R$ 
86,5 mil para transferência de 
recursos à Apae (Entidade de 
Assistência à Pessoa com De-
ficiência), por meio de Termo 
de Colaboração.

Transporte escolar: 
veículos superlotados 
e estudantes sem aulas

“Que economia é essa 
que a prefeitura fez? 

Economiza e coloca os 
jovens em risco?”.

Vereador Arilson Ferreira

Transporte escolar: 
veículos superlotados 
e estudantes sem aulas



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:

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

Marquinho da Saúde, 
PDT • marquinho@cama-
raiuna.es.gov.br

Maria Miguelina, 
PTN • maria.miguelina@
camaraiuna.es.gov.br

4	Que seja determinado 
ao Procurador Geral do 
Município Dr. San Martin  
Donato Roosevelt elabo-
rar matéria de Emenda a 
Lei Orgânica Municipal nº 
2137/2008, modificando 
a alínea “V” do artigo 54 
e o item “VIII” do artigo 
60, concedendo desta 
forma Licença Paterni-
dade de 20 (vinte) dias 
aos  servidores públicos 
municipais.

4	Solicita construção de 
rede de saneamento 
básico e calçamento 
na Avenida Prefeito 
Welington Firmino do 
Carmo, Bairro Vale Ver-

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

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

4 Solicita a reforma de uma 
ponte que fica localizada 
no Córrego Socorro, que 
está em péssimas condi-
ções de conservação, po-
dendo, com isto, causar 
prejuízos consideráveis aos 
seus usuários.  

4 Solicita relatório das con-
dições das estradas do 
município de Iúna, decor-
rente do grande volume de 
chuvas que tem caído na 
região. Que o relatório seja 

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 a construção de uma 
Praça de Lazer no lugar deno-
minado Maré Mansa, no Bair-
ro Quilombo, pois no entorno 
não existe um ponto de reação 
para os mesmos.  

4 Solicita serviço de patro-
lamento e ensaibramento 
das estradas dos Córregos 
Santo Antônio, Bonsucesso 
(foto) e Água Limpa, visan-
do melhorar as condições 
das mesmas para a circula-
ção do transporte escolar e 
dos produtores rurais.

4 Solicita a construção de um 
bueiro onde a Prefeitura 
retirou um mata-burro, 
na localidade de Serrinha, 
entre as propriedades de 
Paulo Florindo e dos Tebas, 
haja vista que com as chuvas 
constantes, o local está in-
transitável. 

4 Solicita a retirada de barrei-
ras na estrada principal da 
localidade de Bonsucesso, 
nas proximidades da pro-
priedade do Senhor Ceni 
Gomes. 

de, em atenção a pedido dos 
moradores. 

4	Solicita construção de ga-
leria pluvial na Avenida 
Amintas Osório de Matos, 

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

4 Solicita o reparo de buei-
ro na estrada do Córrego 
Bonsucesso, em frente à 
propriedade de Dona Di-
dina.

4 Solicita serviço de ater-
ro na estrada em fren-
te às propriedades dos 
senhores Jeferson do 
Cartório e Anibal, na 
localidade denomina-
da Bonsucesso, pois a 
mesma está abaixo do 
escoamento de água, 
fato que vem causando 
atoleiro e buraco, difi-
cultando o trânsito de 
veículos. 

4 Solicita a retirada de ár-
vores caídas e entulhos 
depositados as margens 
das vias públicas do 
Bairro Vila Nova (foto), 
nesta cidade.

haja vista que por não ter 
um sistema capaz de cap-
tar toda água da chuva, o 
local alaga e prejudica o 
trânsito.

4	Moção de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
Senhor Jorge Da Silva 
França, mais conhecido 
como Dodo, ocorrido no 
dia 17 de fevereiro de 
2018. O falecido era pes-
soa admirada na Comu-
nidade e deixa saudades 
entre familiares e amigos. 

Arilson Ferreira, 
PDT • arilson@cama-
raiuna.es.gov.br

remetido à Procuradoria 
do Município para estudar 
a locação de máquinas por 
dias ou horas, para melho-
rar as condições das estra-
das vicinais. 


