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Saúde: parlamentares sugerem 
mudanças no atendimento e 
na gestão da Santa Casa 
Os serviços de atendimento à 
saúde da população mais uma 
vez foram pauta dos discur-
sos dos vereadores de Iúna no 
mês de abril. Os parlamenta-
res questionam os resultados e 
os encaminhamentos da atual 
administração da Santa Casa e 
informaram que são muitas as 
reclamações dos usuários do 
SUS no município, quanto à con-
sultas, exames e transporte de 
pacientes. 

“Ainda não sei qual é o propó-
sito da nova gestão na Santa 
Casa de Iúna. Precisamos ver 
qual será o destino dessa admi-
nistração. Tem gente imploran-

Vereadores solicitam transparência na gestão e soluções para falta de veículos, consultas e atendimentos a gestantes

do por carros e consultas. Além 
disso, não se faz mais parto em 
Iúna. Gostaria de saber o por-
quê não termos mais cesárea 
pelo SUS no hospital. Estou 
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vendo descaso e falta de com-
promisso na área da saúde”, in-
formou o vereador José Marcos 
de Moraes.

“Está na hora de resolvermos de 
vez a situação da Santa Casa de 
Iúna. Tem que haver um atendi-
mento melhor”, reforçou a vere-
adora Maria Miguelina Quintino.

O vereador Júlio Maria Rodri-
gues também comentou durante 
seu discurso em plenário que no 
distrito de Pequiá a população 
está sem atendimento. “O mé-
dico entrou de férias. Hoje não 
temos nem médico e nem carro 
para atender os moradores de 

Pequiá”, comentou.

Diante das solicitações de infor-
mações, o Presidente da Câma-
ra, Rogério Cézar, sugeriu que 

os vereadores que compõem a 
Comissão da Saúde se reúnam 
para buscar informações sobre 
os questionamentos.

“Solicito aos vereadores da Co-
missão de Saúde para analisarem 
essas questões com o novo diretor  
do hospital. São muitas dúvidas 
relacionadas à Saúde, como fun-
cionários, convênios e que pode-
mos sanar com os responsáveis. 
Já passou da hora da administra-
ção sentar com os sócios da Santa 
Casa e ver como andam os ser-
viços e as contas atuais, até para 
decidir como funcionará daqui pra 
frente”, analisou o Presidente da 
Câmara, Rogério Cézar.Vereadora Maria Miguelina Presidente da Câmara, Rogério Cézar 
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Vereador Júlio Maria deixa a 
liderança da bancada governista
Na sessão parlamentar do dia 18 
de abril, o vereador Júlio Maria 
de Oliveira anunciou sua saída da 
liderança da bancada de gover-
no na Câmara Municipal. Em seu 
discurso, demonstrou insatisfação 
com a administração atual.

“Em 2017 fiz apenas 10 indica-
ções de serviços para o Executi-
vo, como a construção de muro 
para cemitério de Pequiá, pintu-
ra de quadra, conserto de pontes 

e extensão de redes elétricas, 
entre outros, e não fui atendi-
do em nenhuma das minhas 
demandas. Eu quero a parceria 
da administração, pois estou pe-
dindo em nome da sociedade”, 
pontuou o vereador Júlio Maria 
de Oliveira.

Com a renúncia da liderança da 
bancada, o parlamentar deixa 
de representar, como porta-voz, 
os vereadores da base aliada do 

governo municipal. A bancada é 
o agrupamento organizado de 
vereadores de, no mínimo, três 
representantes, independente 
da representação partidária. 

Com a renúncia da liderança, o parlamentar deixa de representar, como porta-voz, os vereadores da base aliada do governo municipal

Até o dia 1º de junho será 
realizada a 20ª Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
Influenza. Em Iúna, a vacina-
ção acontecerá no Posto de 
Saúde do bairro Guanabara, 
das 7h30 às 10h30, e das 13h 
às 16h.

A população que faz parte 
dos grupos prioritários da 
campanha deve receber a 
vacina para obter proteção 
contra a gripe e evitar possí-
veis complicações de saúde. 
Estudos apontam que a gri-
pe provoca hospitalização e 
morte principalmente entre 
os grupos de alto risco que 
não receberam a vacina, ou 
seja, em idosos; portadores 
de doenças crônicas e con-
dições clínicas especiais; 

Iúna inicia campanha de vacinação contra a gripe
O Posto de Saúde do bairro Guanabara estará disponível para a vacinação contra os vírus A (H1N1), A (H3N2) e B até o dia 1º de junho

crianças menores de 5 anos de 
idade, ainda que previamente 
saudáveis; e mulheres gestan-
tes ou na fase do puerpério.

A gripe é uma infecção viral 
aguda que afeta o sistema res-

“Em 2017 fiz apenas 10 
indicações de serviços 

para o Executivo, e não fui 
atendido em nenhuma das 

minhas demandas. ”.
Vereador Emmanuel Garcia 

QUEM PODERÁ RECEBER A VACINA PELO SUS
4Crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);

4Trabalhadores de saúde;

4Gestantes;

4Puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto);

4Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais;

4Povos indígenas;

4Pessoas com 60 anos ou mais;

4Professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de 
ensino infantil, fundamental, médio e superior;

4População privada de liberdade;

4Adolescentes e jovens sob medida socioeducativas;

4Funcionários do sistema prisional.

piratório e é causada pelos vírus 
influenza, sendo que o vírus A 
e B são os que provocam maior 
impacto na saúde humana. A va-
cina que será aplicada na campa-
nha deste ano protegerá contra 
os vírus A (H1N1), A (H3N2) e B. 
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Parlamentares sugerem
aluguel de máquinas para 
atender zona rural
Após as chuvas, as vias das co-
munidades rurais de Iúna fica-
ram danificadas e estão causan-
do transtornos aos moradores, 
especialmente estudantes e pro-
dutores agrícolas. A demanda de 
serviços de construção de caixas 
secas, abertura de estradas, pa-
trolamento e ensaibramento é 
superior à disponibilidade de 
máquinas e servidores da gestão 
municipal.

Diante do cenário, alguns par-
lamentares sugeriram o aluguel 

O pagamento de horas-extras para servidores também foi indicado pelos vereadores como alternativa para a administração atender às demandas

o vereador Júlio Maria Oliveira.

“Acredito que fica mais barato 
pagar hora-extra para o servidor 
do que aluguel de máquina. Não 
dá tempo para fazer um bom tra-
balho, principalmente nas áreas 
distantes da sede”, sugeriu o ve-
reador Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

Sobre o pagamento de horas-
-extras, o vereador Emmanuel 
Garcia de Amorim informou que 
a proposta é inviável para os co-

fres públicos, neste momento.

“Atualmente, não é possível que 
a Prefeitura porque estamos no li-
mite prudencial conforme orienta 
a Lei de Responsabilidade Fiscal”, 
informou o parlamentar.

AJUSTE DAS 
CONTAS PÚBLICAS
“Nos últimos anos foram adquiri-
das muitas máquina e temos mais 
de 12 operadores e ainda se falam 
em aluguel de máquinas. Temos 
que rever isso, fazer as contas, e 

de máquinas em caráter de ur-
gência e a liberação de horas-
-extras para que servidores 
possam cumprir os serviços, 
especialmente nas comunida-
des mais distantes da sede do 
município.

“Solicitei a contratação de má-
quinas, em caráter de emergên-
cia, para atender as demandas 
da zona rural porque não há con-
dição de a equipe da administra-
ção atender o produtor neste iní-
cio de safra cafeeira”, comentou 

acho que um desperdício de di-
nheiro público em cima de aluguel 
de máquinas”, avaliou o vereador 
Darlan Barglini.

“Eu queria saber quantas máqui-
nas estão paradas, precisando 
de manutenção. De repente o di-
nheiro dos recursos para alugar 
pode ser aplicado para consertar 
as máquinas. Às vezes, a gente 
vai ficar alugando e as nossas 
máquinas ficarão paradas”, su-
geriu o vereador José Marcos de 
Moraes.

“Solicitei a 
contratação 
de máquinas, 
em caráter de 
emergência”.
Vereador 
Júlio Maria Oliveira

“Acredito que fica 
mais barato pagar 
hora-extra para o 
servidor do que alu-
guel de máquina”.
Vereador Paulo 
Henrique Leocádio

“Atualmente, não 
é possível que a 
Prefeitura porque 
estamos no limite 
prudencial”.
Vereador 
Emmanuel Garcia

“Acho que um 
desperdício de di-
nheiro público em 
cima de aluguel de 
máquinas”.
Vereador 
Darlan Barglini

“O dinheiro dos re-
cursos para alugar 
pode ser aplicado 
para consertar as 
máquinas”.
Vereador José 
Marcos de Moraes



Comissões Especiais 
investigarão denúncias 

Os vereadores de Iúna aprova-
ram em meados de abril a aber-
tura de duas Comissões Espe-
ciais para investigar denúncias 
que chegaram à Câmara: uma 
tratando sobre eventual prática 

de crime de responsabilidade 
fiscal por parte do chefe do po-
der Executivo, e a outra sobre 
possível falha em pagamento de 
vencimentos de uma servidora 
municipal em período de licen-

ça-maternidade. As denúncias 
foram protocoladas na Câmara 
no final de março. 

A Comissão que vai apurar even-
tual prática de crime de respon-

Parlamentares formarão grupos de trabalho para apurar eventual prática de crime de responsabilidade fiscal do Executivo

Com o objetivo de aproximar 
a população e o Poder Legis-
lativo Municipal, o vereador 
Emmanuel Garcia de Amorim 
iniciou o projeto Gabinete 
Móvel. A proposta é que o 
parlamentar faça visitas a di-
versos bairros e comunidades 
de Iúna para coletar direta-
mente do povo as demandas 
e necessidades de cada re-
gião. “O objetivo é aproximar 

população pode deixar sugestões 
e solicitar demandas

Gabinete Móvel:
Projeto tem o objetivo de aproximar a população e o Poder Legislativo Municipal

o Poder Legislativo da comuni-
dade para, de fato, darmos voz 
a população”, comentou o parla-
mentar Emmanuel Garcia.

A primeira etapa do projeto 
aconteceu no bairro Vila Nova 
e contou com a participação do 
vereador autor da proposta e 
também do Presidente da Câma-
ra de Iúna, Rogerio César. Os mo-
radores, que compareceram ao 

“O objetivo é aproximar 
o Poder Legislativo da 

comunidade para, de fato, 
darmos voz a população”.

Vereador Emmanuel Garcia 

posto de atendimento, deixaram 
suas sugestões e requerimentos 
relacionados, principalmente, às 
melhorias na saúde, educação e 
infraestrutura da cidade.

sabilidade fiscal pelo não paga-
mento do tíquete alimentação aos 
servidores será composta pelos 
vereadores Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva, Darlan Silva Barglini e 
Everaldo Pereira Sales.

Já a Comissão que investiga-
rá o caso dos vencimentos da 
servidora será composta pelos 
vereadores Júlio Maria Oliveira, 
Arilson Ferreira e José Marcos 
de Moraes.

O vereadore Everaldo Pereira Sales é um dos parlamentares que compõem a Comissão Especial


