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Iluminação pública e serviços 
de limpeza são fiscalizados 
pelos parlamentares

Serviços de limpeza e iluminação 
pública estão constantemente 
em pauta nos discursos dos ve-
readores, que avaliam as deman-
das da população e fiscalizam o 
cumprimento dessas atividades. 
Na sessão do dia 18 de julho, os 
parlamentares voltaram a co-
mentar sobre a falta de troca de 
lâmpadas e de coleta de lixo nos 
bairros e distritos do município.

“Em Nossa Senhora das Graças, 
uma moradora reclamou da escu-
ridão nas ruas do distrito. Já hou-
ve assalto à casa dessa moradora. 
Estamos vivendo isso no bairro 
do Quilombo também, há dias. A 
desculpa da administração é sem-
pre a mesma: que a empresa con-
tratada não presta serviço para o 
município. Mas como é isso? Na 
nossa conta de energia tem a taxa 
de iluminação pública. Não pode-
mos ficar à mercê dessa empresa. 

Vereadores requerem revisão do contrato da empresa prestadora de serviços de iluminação. Bairro Quilombo e Nossa Senhora das Graças estão às escuras

E por que o contrato foi renovado 
com essa empresa?”, indagou o 
vereador Darlan Silva Barglini.

“Há um ano e oito meses existe o 
problema de iluminação no muni-
cípio, desde o início deste nosso 
mandato, e sempre falamos sobre 
isso. Não entendo como renovam 
contrato com uma empresa que 
não presta serviço suficiente à 
população”, comentou o vereador 
Paulo Henrique Leocádio da Silva.

Os vereadores Adriano Ornelas, 

Turismo Caminhada da Colheita do Café 
reúne turistas e empreendedores de 
cafés especiais da região. Pág. 4

Denúncias Parlamentares finalizam 
duas Comissões Especiais e iniciam 
novas análises. Pág. 3

Benefício Servidores municipais 
podem obter licença-paternidade 
de até 20 dias. Pág. 2

Arilson Ferreira e José Marcos 
de Moraes também indicaram 
outras falhas no serviço em dife-
rentes pontos da cidade.

“Nós temos um posto em frente à 
Câmara que, há mais de três me-
ses, a lâmpada está queimada e 
ainda não foi substituída”, citou o 
vereador Adriano Ornelas.

“É preciso acertar a realização 
desse serviço com urgência. O 
bairro Quilombo está às escuras. 
São mais de seis mil habitantes 
no bairro e que estão na escuri-
dão. Além disso, tem muito lixo 
acumulado na Rua Quintino Bo-
caiuva. É preciso orientação da 
administração para esses servi-
ços funcionarem da melhor for-
ma possível”, avaliou o vereador 
Arilson Ferreira de Oliveira.

“Em Vila Nova, próximo ao anti-
go posto de saúde, tem lâmpada 
queimada há meses, assim como 
em outras ruas do município”, 
indicou o vereador José Marcos 
de Moraes.

LIMPEZA URBANA
“Na rua Quintino Bocaiúva, próxi-
ma à Avenida Ferreira Vale, tem 
lixo espalhado há mais de 15 dias. 
É vergonhoso para a nossa cida-
de”, comentou o vereador Darlan 
Silva Barglini.

“A gente deveria chamar o 
secretário de obras para nos 
esclarecer sobre a ilumina-
ção pública, saber se hou-
ve renovação do contrato e 
por quê”, sugeriu o vereador 
Everaldo Pereira Sales.

Vereador Darlan Barglini

“Em Nossa Senhora das 
Graças, uma moradora 

reclamou da escuridão 
nas ruas do distrito”.

“Em frente à Câmara a 
lâmpada está queimada 
há mais de três meses e 

ainda não foi substituída”.
Vereador Ariano Ornelas

“O bairro Quilombo está às 
escuras. São mais de seis 
mil habitantes no bairro e 
que estão na escuridão”.
Vereador Arilson Ferreira

Vereador Paulo Henrique Leocádio

“Não entendo como 
renovam contrato com uma 
empresa que não presta 
serviço à população”.
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Licença-paternidade 
é ampliada para 20 dias

Os vereadores de Iúna apro-
varam na sessão do dia 18 de 
julho o projeto que altera a Lei 
Nº 2.137/2008 (que modifica 
o Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do município de Iúna e 
dá outras providências), am-
pliando a licença-paternidade 
dos servidores municipais de 
cinco para 20 dias.

A licença-paternidade é as-
segurada ao servidor público 
que solicitar o benefício após 
o nascimento do filho, a con-
tar pela data comprovada pela 
apresentação da certidão da 
criança. A nova regra também 
se aplica a quem adotar ou ob-
tiver guarda judicial para fins 
de adoção de criança na idade 
de zero até 12 anos incomple-
tos.

Os servidores que estão em 
licença-paternidade poderão 
obter a prorrogação de mais 
15 dias, desde que esta seja 
requerida até o último dia da 
licença ordinária de cinco dias. 

A determinação também se-
gue o Decreto federal nº 
8.737/2016, que institui o 
Programa de Prorrogação da 
Licença-Paternidade.

O aumento da licença-pater-
nidade, de acordo com men-
sagem encaminhada pelo Po-
der Executivo para apreciação 
dos vereadores, gera impactos 
positivos na família, uma vez 
que os pais ficam mais parti-
cipativos, as crianças com me-
lhor desempenho escolar, e as 
mães mais amparadas.

Servidores municipais já podem usar o benefício e ter dias exclusivos para dedicação à família

No dia 24 de julho, a Câma-
ra Municipal realiza Sessão 
Solene em homenagem ao 
Dia do Evangélico. O evento 
acontecerá às 19h, no audi-
tório da Câmara Municipal 
de Iúna.

A proposta é de autoria do 
vereador Emmanuel Garcia 
Amorim.

Sessão solene em homenagem ao Dia do Evangélico
Evento acontece no dia 24 de 
julho, às 19h, no plenário da 
Câmara Municipal



Os servidores que estão em 
licença-paternidade poderão 
obter a prorrogação de mais 
15 dias, desde que esta seja 
requerida até o último dia da 
licença ordinária de cinco dias. 

A determinação também se-
gue o Decreto federal nº 
8.737/2016, que institui o 
Programa de Prorrogação da 
Licença-Paternidade.

O aumento da licença-pater-
nidade, de acordo com men-
sagem encaminhada pelo Po-
der Executivo para apreciação 
dos vereadores, gera impactos 
positivos na família, uma vez 
que os pais ficam mais parti-
cipativos, as crianças com me-
lhor desempenho escolar, e as 
mães mais amparadas.

Comissões especiais:  
dois relatórios finalizados e 
nova denúncia será investigada 
Os vereadores de Iúna finaliza-
ram mais uma Comissão Especial 
de investigação de denúncias que 
chegaram à Câmara. Na sessão 
do dia 18 de julho, os parlamen-
tares divulgaram relatório de aná-
lises que indicou falha do Poder 
Executivo em pagamento de ven-
cimentos de uma ex-servidora 
municipal em período de licença-
-maternidade. 

O vereador José Marcos de 
Moraes, relator da Comissão 
Especial composta ainda pelos 
vereadores Júlio Maria Oliveira 
e Arilson Ferreira, divulgou o 
parecer. Pelo relatório, a ex-ser-
vidora deveria ter sido reinte-
grada ao quadro de servidores 
municipais logo após conheci-

Parlamentares relatam falha de pagamento à ex-servidora municipal, por parte da administração pública, e analisará denúncias de pacientes da Santa Casa

julho de 2018

mento dos gestores sobre sua 
gravidez e, após o nascimento 
da criança, encaminhá-la ao 
INSS, onde teria direito de rece-
ber o auxílio-maternidade. Após 
esse período, a administração 
poderia realizar a exoneração 
da mesma.

“Ficou claramente provado que 
ocorreu prejuízo ao erário públi-
co, quando da determinação do 
Chefe do Poder Executivo em não 
retornar a ex-servidora, que havia 
sido afastada do seu cargo e, logo 
após conhecimento de sua gravi-
dez, deveria ter sido reintegrada 
ao quadro. Mas, ao contrário, o 
gestor do executivo optou por 
continuar o pagamento do salá-
rio para ex-servidora, sem que 

a mesma precisasse trabalhar”, 
discursou o vereador José Mar-
cos de Moraes, durante leitura do 
relatório.

A conclusão do relatório indi-
ca ainda que o Chefe do Poder 
Executivo optou e determinou 
que a mesma fosse indeniza-
da, causando prejuízo ao erário 
público, sem observar os pro-
cedimentos legais, fazendo um 
acordo não-oficial. Os prejuízos 
aos cofres públicos com essa 
negociação foram da ordem de 
R$ 71.675,00

Após aprovação do relatório, 
por 8 votos a 2, o documento 
será encaminhado ao Contro-
lador Geral do Município e ao 

Ministério Público Estadual para 
que as devidas providências se-
jam tomadas.

NOVA INVESTIGAÇÃO
Na mesma sessão, os vereado-
res abriram Comissão Especial 
para analisar procedimentos ad-
ministrativos e de atendimento 
aos pacientes da Santa Casa de 
Iúna. Os vereadores Emmanuel 
Garcia Amorim, Darlan Silva 
Barglini e Arilson Ferreira Olivei-
ra farão parte da Comissão.

“Diante de muitas queixas dos 
usuários da Santa Casa, peço a 
abertura de uma Comissão para 
apuramos como está sendo re-
alizados os procedimentos e os 
serviços do hospital”, solicitou 

o vereador Darlan Silva Barglini.

COMISSÃO PROCESSANTE
Após análises de denúncia e do-
cumentações ao longo de dois 
meses sobre eventual prática 
de crime de responsabilidade 
fiscal por parte do chefe do Exe-
cutivo, a Comissão Especial, for-
mada pelos vereadores Darlan 
Silva Barglini (presidente), Eve-
raldo Pereira Sales (secretário) 
e Paulo Henrique Leocádio da 
Silva (relator) emitiu parecer na 
sessão da Câmara, do dia 28 de 
junho. O relatório foi aprovado 
por sete votos a três, e indicou 
que atos da atual gestão muni-
cipal configuraria crime contra 
as finanças públicas e ato de im-
probidade administrativa.



Colheita, beneficiamento 
e degustação: caminhada 
reúne amantes dos cafés de 
qualidade em Iúna
Empreendedores do turismo, em parceria com poder público, realizam evento que promove conhecimento e popularização dos cafés especiais da região

Para algumas famílias iunenses e 
de turistas, o primeiro dia do mês 
de julho (domingo) foi dedicado 
a conhecer propriedades, paisa-
gens e empreendimentos envol-
vidos com os cafés de qualidade 
do município. Com esse objetivo, 

aproximadamente 70 pessoas es-
tiveram reunidas na 2ª Caminha-
da da Colheita do Café, um evento 
realizado pela Associação Turcafé 
e Circuito Serras, Águas e Cafezais, 
com apoio do Incaper e da Prefei-
tura de Iúna.

Nesta edição, o evento promo-
veu uma integração entre os 
participantes para acompanha-
rem de perto todo o processo 
do beneficiamento dos grãos de 
qualidade do Caparaó Capixaba 
e conhecerem a gastronomia e 

Entre os dias 5 e 8 de julho, 
Iúna sediou o XIV Congresso 
Brasileiro de Poetas Trova-
dores. O evento contou com 
diversas atividades culturais e 
homenageou autores e perso-
nalidades que se destacam na 
cena literária do município. 
Os vereadores Arilson Ferrei-

Vereadores 
homenageados em 
evento literário
Comenda Poeta Michel Antônio foi entregue a parlamentares 
durante o XIV Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores

ra de Oliveira, Emmanuel Garcia 
Amorim, Júlio Maria Oliveira, 
Darlan Silva Barglini e o Presi-
dente da Câmara, Rogério Cezar, 
receberam homenagens com a 
comenda Poeta Michel Antônio, 
em reconhecimento ao apoio à 
cultura e ao desenvolvimento do 
município de Iúna.

as atrações culturais da comuni-
dade do Barro Branco, zona rural 
de Iúna.

Os caminhantes passaram por 
propriedades com lavouras de 
café e puderam experimentar 
na prática a colheita, como fun-
ciona a secagem, a seleção dos 
grãos e todo o processo produ-
tivo. Ao final, claro, puderam de-
gustar as melhores seleções de 
arábica do Estado.

“Nosso objetivo com eventos 
como esse é promover o de-
senvolvimento do turismo rural, 
apresentar nossos atrativos, be-
lezas naturais e nosso cafés de 
altíssima qualidade. Com isso, 
vamos aproximando os partici-
pantes da cultura do café e das 
tradições e das técnicas utiliza-
das na produção deste impor-
tante produto do Caparaó Ca-
pixaba”, comentou a presidente 
da Associação Turcafé, Abná 
Silveira.

ROTEIRO
A 2ª Caminhada da Colheita do 

Café contou com um percurso 
de aproximadamente 3,5 km, 
com saída da Casa de Cultura de 
Iúna (Palacete Municipal) com 
destino à comunidade do Barro 
Branco, onde todos foram  re-
cepcionados na Cafeteria Serra 
Valentim para um café da manhã 
típico da roça: broa de melado, 
biscoito de polvilho, frutas, quei-
jo e o tradicional café arábica.

De lá, os participantes caminha-
ram até à Fazenda Amarela, uma 
propriedade turística do Circuito 
Serras, Águas e Cafezais, para um 
almoço típico, ao som da moda 
de viola e exposição de produtos 
e serviços oferecidos pelos em-
preendedores turísticos.

Durante o percurso, especialis-
tas do Incaper fizeram demons-
trações técnicas da colheita do 
café e do processo de beneficia-
mento do grão, e os caminhan-
tes também experimentaram a 
maneira correta de mexer o café 
no terreiro, e saber sobre como 
funciona o despolpador e o se-
cador do grão.


