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Dívida do hospital de Iúna 
preocupa parlamentares
A preocupação quanto à realiza-
ção dos serviços de saúde pres-
tados pelo hospital Santa Casa 
de Iúna é constante. Atualmen-
te, os parlamentares investigam 
as contas e levantam o montan-
te real de uma possível dívida da 
entidade. Previsões indicam que 
chega a R$ 1 milhão.

A vereadora Maria Miguelina 
declarou na sessão do dia 18 

Vereadores requereram levantamento do valor real da dívida da Santa Casa. CPI vai apurar possíveis irregularidades
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de setembro que teme que as 
portas da entidade não estejam 
mais abertas para atender a po-
pulação. “Vai chegar uma hora 
que vamos encontrar as portas 
fechadas no pronto-socorro da 
Santa Casa”, comentou a verea-
dora.

Os parlamentares buscam so-
luções para que a situação seja 
resolvida. “A dívida da Santa 

Casa chegou a mais de R$ 1 
milhão e o município vai ter 
que pagar. É preciso formar um 
conselho para tentar resolver 
essa situação. Gostaria de sa-
ber o valor real da dívida”, su-
geriu o vereador José Marcos 
de Moraes.

“A dívida da Santa Casa é bem 
maior”, alertou o vereador Em-
manuel Garcia Amorim.

CPI da Santa Casa 

Saiba mais

No dia 17 de agosto, os vere-
adores aprovaram por unani-
midade o Projeto de Resolu-
ção que institui a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para apurar possíveis ir-

A intervenção na Santa Casa 
foi oriunda de uma notifica-
ção recomendatória do Mi-
nistério Público Estadual, e 
teve início no final de junho 
de 2017, quando a Secretaria 

regularidades na administração 
da Santa Casa de Iúna no período 
da requisição administrativa, no 
qual a Prefeitura Municipal assu-
miu a gerência de toda estrutura 
física, de pessoal e de serviços 

Municipal de Saúde e a Con-
troladoria passaram a realizar 
os serviços administrativos 
até a contratação de um novo 
gestor (contratado no primei-
ro semestre de 2018).

do hospital. A CPI é formada 
pelos vereadores Darlan Sil-
va Barglini, Emmanuel Garcia 
Amorim e Everaldo Pereira 
Sales, que analisam os docu-
mentos.

Vereadores solicitam documentos para análise da situação financeira da Santa Casa de Iúna. CPI vai investigar o caso.



MESA DIRETORA PRESIDENTE Rogério Cezar (SD) • VICE-PRESIDENTE Adriano Salviete da Silva (PDT) • SECRETÁRIO Emmanuel 
Garcia de Amorim (PR) VEREADORES Adriano Salviete da Silva (PD) adriano@camaraiuna.es.gov.br • Arilson Ferreira de 
Oliveira (PDT) arilson@camaraiuna.es.gov.br • Darlan Silva Barglini (PMN) darlan@camaraiuna.es.gov.br • Emmanuel Garcia de 
Amorim (PR) emmanuel@camaraiuna.es.gov.br • Everaldo Pereira Sales (PHS) everaldo@camaraiuna.es.gov.br • João Elias Colombo 
Horsth (PDT) joao.elias@camaraiuna.es.gov.br • José Marcos de Moraes (PDT) marquinho@camaraiuna.es.gov.br • Júlio Maria de 
Oliveira (SD) juliomaria@camaraiuna.es.gov.br • Maria Miguelina de Lourdes Quintino (PTN) maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br • 
Paulo Henrique Leocádio da Silva (PMDB) paulinho@camaraiuna.es.gov.br • Rogério Cezar (SD) rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

Câmara Hoje

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 124, 
1º andar, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 

TELEFONE (28) 3545-1458 • FAX (28) 3545-1996 
EMAIL faleconosco@camaraiuna.es.gov.br

ACESSE www.camaraiuna.es.gov.br
facebook.com/camaradeiuna

Informativo mensal das ações da Câmara Municipal de Iúna • COORDENAÇÃO IMPPACTMIDIA Publicidade e Assessoria 
– DIRETOR Alcino Junior • REDAÇÃO E EDIÇÃO Silvia Goulart (MTB 01452/JP) • PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E FINALIZAÇÃO André Lobo 
• FOTOS IMPPACTMIDIA • TIRAGEM 1.000 exemplares

Calendário das sessões
8 de outubro (segunda-feira)

18 de outubro (quinta-feira)
29 de outubro (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Aplicativo de celular oferece 
ferramenta para a população 
ajudar a administrar a cidade
Está disponível para download 
no Play Store o “Minha Iúna”, 
um aplicativo para celular de-
senvolvido pela administração 
municipal para ampliar a co-
municação da população com 
o poder público, e para que os 
moradores sugiram melhorias 
para construir uma cidade me-
lhor.

Por meio do aplicativo, o cida-
dão poderá fazer suas recla-
mações na hora que encontrar 
algo que desagrade. Buracos 
na rua, postes sem iluminação, 
lixos na calçada podem ser fo-
tografados e enviados através 

do aplicativo. Poderá ser utili-
zado também como ferramen-
ta de crítica e sugestão para 
a administração. O funciona-
mento dele é bem simples, 
ao executar o programa basta 
criar um perfil que o aplicativo 
irá guiar o usuário para o que 
ele deseja fazer.

O aplicativo também possui vá-
rias outras funcionalidades. É 
possível acompanhar ainda as 
notícias e serviços oferecidos. 
Poderá ter livre acesso aos ví-
deos e fotos das galerias públi-
cas, além de acompanhar a ad-
ministração nas redes sociais.

O cidadão poderá fazer suas reclamações, sugestões e obter 
informações e serviços diversos sobre o poder executivo municipal

O presidente da Câmara, Rogério 
Cézar, e o controlador Marco An-
tônio Sonsin de Oliveira participa-
ram do XXXII Congresso de Direito 
Administrativo entre os dias 17 e 
19 de setembro, em Florianópolis.

Durante o evento, os participan-
tes puderam discutir diversos 
temas com grandes nomes do 

Congresso debate Direito 
Administrativo Público
Presidente da Câmara e controlador acompanharam as discussões do evento nacional, 
visando refletir sobre os desafios da Administração Pública atual

Direito Público nacional, visando 
identificar, compreender e refle-
tir sobre os desafios que marcam 
a Administração Pública atual.

O evento objetiva possibilitar aos 
estudiosos a participação produ-
tiva em debates de temas atuais 
e controvertidos que marcam a 
relação jurídica entre Estado e 

cidadão.

Otimizar os diversos instru-
mentos jurídicos disponíveis 
para a maior eficácia possível 
da transparência, probidade 
e desenvolvimento é o princi-
pal desafio para estimular os 
expositores, debatedores e o 
público participante!



Aplicativo de celular oferece 
ferramenta para a população 
ajudar a administrar a cidade

setembro de 2018

Calçamento, construção de 
quebra-molas e reformas: 
vereadores reforçam 
requerimentos ao Executivo
Limpeza e iluminação pública precária voltam à pauta de solicitações dos parlamentares, como indicações de serviços

Os discursos dos vereadores 
de Iúna ao longo dos últimos 
meses giram em torno das 
constantes solicitações de 
serviços de limpeza, ilumina-
ção, reforma de calçamentos 
e construção de quebra-molas 
nas vias públicas. E nas últimas 
sessões da Câmara, foi comum 
ouvir dos parlamentares co-
branças de reforço para a rea-
lização desses serviços.

O vereador Júlio Oliveira re-
quisitou inúmeras vezes a re-
forma do muro e a limpeza 
do cemitério de Pequiá. “Pela 
centésima vez, peço que con-
sertem o muro do cemitério 
de Pequiá. É só um pedaço do 
muro... do jeito que está pode 
causar um acidente. As ruas 
próximas ao cemitério tam-
bém precisam de calçamento”, 
solicitou o vereador.

Os demais vereadores também 
insistem em outras solicitações, 
que envolvem segurança e bem-
-estar da população.

“Muitos calçamentos estão pre-
cários nas ruas de Iúna. Além 
disso, a cidade está no escuro. 
O cidadão quer o serviço de ilu-
minação pública funcionando. 
É preciso trocar lâmpadas com 
urgência”, comentou o vereador 

Darlan Silva Barglini.

Já o vereador Adriano Ornelas 
solicitou a limpeza das margens 
e do leito do Rio Pardo, visando 
prevenir para o período das chu-
vas, quando há inundação em 
vários trechos da Beira Rio.

SERVIÇO X DESPERDÍCIO
O vereador Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva levantou uma 

importante discussão na sessão 
ordinária do dia 18 de setembro. 
“Sobre os quebra-molas e faixas 
suspensas de pedestres que a 
Prefeitura está construindo em 
várias avenidas da cidade, o ser-
viço está bom, mas daqui a pou-
co a Cesan vai “cortar” as ruas e 
o serviço vai ser jogado fora. É 
preciso que a administração ava-
lie”, pontuou o vereador Paulo 
Henrique Leocádio da Silva.

“Sobre os quebra-mo-
las e faixas suspensas 
que a Prefeitura está 
construindo, o serviço 
está bom, mas daqui 
a pouco a Cesan vai 
“cortar” as ruas e o 
serviço vai ser jogado 
fora”.
Vereador Paulo Henrique

“Muitos calçamentos 
estão precários. Além 
disso, a cidade está 
no escuro. O cidadão 
quer o serviço de 
iluminação pública 
funcionando. É preci-
so trocar lâmpadas 
com urgência”.
Vereador Darlan Barglini



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:

Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br | 
Rogerinho Cézar, SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br | Everaldo 
Pereira Sales, PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a revitalização do 
Canteiro Central da Avenida 
Antônio Augusto de Oliveira 
alargando e colocando prote-
ção lateral, visando garantir a 
comodidade e segurança das 
pessoas que usam o espaço 
para caminhadas.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Senhora 
Luzia Lopes Gonçalves, faleci-
da em Iúna no dia 31 de agosto 
de 2018. A falecida era funcio-
nária aposenta do município 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Se-
nhora Maria Antônia Cur-
ty de Melo, ocorrido em 
Iúna no dia 27 de setembro 

4	Moção de Aplausos aos 
alunos da Escola Viva, Pe-
dro Henrique Souza, Pedro 
Alcure, Tiago Huguinim, 
Tiago Galdino, João Vitor 
Araújo, Max Soares, Davi 
Viana e Marcelo Henri-
que, extensivo ao técni-
co Professor Witalo e ao 

Rogerinho Cézar
SD • rogerinho@cama-

raiuna.es.gov.br

e muito querida na sociedade 
iunense. Deixa filho, nora e ne-
tos e saudades entre parentes 
e amigos.

4	Moção de Aplausos a Acade-
mia Spartacus, através de sua 

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

4	Solicita serviços de lim-
peza das margens e do 
leito do Rio Pardo, no 
trecho que compreen-
de o perímetro urbano 
da cidade, visando pre-
venir para o período 
das chuvas.

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

4	Moção de Aplausos ao 
Venerável Mestre Ade-
mir João de Andrade 
representando todos 
os maçons da Augusta 
e Respeitável Loja Ma-
çônica Delta Maçônica 
Filhos de Luz e Virtude 
nº 1702, em comemo-
ração ao Dia do Maçon,

4	Moção de Aplausos ao 
Venerável Mestre Wil-
son Rodrigues Moreira 
representando todos 
os maçons da Augusta 
e Respeitável Loja Ma-
çônica Fenix nº 52, em 
comemoração ao Dia do 

de 2018. A falecida era mora-
dora do Distrito de Santíssima 
Trindade. Deixa filhos, netos 
e saudades entre parentes e 
amigos.  

Auxiliar Técnico Professora 
Amanda Alcure. Os atletas 
disputaram o Campeonato 
Estadual Masculino, no qual 
foram campeões invictos, e 
depois campeões regionais, 
e em Guarapari disputaram 
a final e ficaram em segundo 
lugar no Estado.

Maçon, ocorrido no dia 20 
de agosto.

4	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
Professor Ilzo Silveira de 
Amorim, ocorrido em Iúna 
no dia 27 de agosto de 
2018. O falecido era pro-
fessor da rede Estadual de 
Ensino. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Mário Ribeiro Leal, 
ocorrido em Iúna no dia 28 
de agosto de 2018. O fale-
cido deixa saudades entre 
parentes e amigos. 

Marquinho da Saúde 
PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

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

4 Solicita a construção de 
guarda corpo ou alam-
brado as margens do Rio 
Pardo a partir da Clínica 
Gastren até de frente a 
Madeireira do Senhor Ca-
sine. O serviço se faz ne-
cessário para evitar que 
pessoas caem no rio.

4	Solicita a construção de uma 

Ponte no lugar denominado 
Bonsucesso, neste Município, 
próximo a propriedade do Se-
nhor Pedro Gomes da Silveira. 

4	Solicita a construção do te-
lhado e a instalação da rede 
elétrica do despolpador e se-
cador de café e o que mais se 
fizer necessário para o funcio-
namento, para atender a As-

sociação de Produtores 
da localidade de Bonsu-
cesso. 

4	Solicita o serviço de en-
saibramento e patrola-
mento das estradas vi-
cinais da localidade de 
Bonsucesso, em aten-
ção aos pedidos dos 
produtores rurais.

Paulo Henrique Leocádio da Silva, PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br  |  
Adriano Salviete da Silva, PDT • adriano@camaraiuna.es.gov.br

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Ivonil José Rodri-
gues, ocorrido em Iúna no 

dia 08 de setembro do ano 
corrente. O falecido era pro-
dutor rural sediado no Cór-
rego do Balsamo, e na sua 

área de trabalho muito 
contribuiu para o de-
senvolvimento da nossa 
região.

Diretoria, extensivo ao Pro-
fessor Acir Caetano da Silva 
e ao Instrutor Kleber Hugui-
nim, pela conquista de me-
dalhas, sendo duas de prata 
e duas de bronze no Campe-
onato Estadual de Jíu-Jítsu.

Adriano Ornelas, PD • adriano@camaraiuna.es.gov.br | Arilson Ferreira de Oliveira, PDT • arilson@camaraiuna.
es.gov.br | Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br | Emmanuel Garcia de Amorim, PR • 
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4	Moção de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
Sargento PM Paulo Sér-
gio Torquato, vítima de 
acidente automobilístico, 
ocorrido de forma trágica 

na ES-185, próximo à localida-
de de Ponte do Araçá, municí-
pio de Ibitirama/ES, no dia 08 
de julho de 2018. O falecido 
fazia parte do 14º BPM sedia-
do em Ibatiba, tendo presta-

do serviços relevantes 
ao povo da comunidade 
iunense no desempe-
nho de suas funções na 
7ª Cia de Policia Militar 
de Iúna.


