
Cidadã
Câmara

Informativo Mensal da Câmara Municipal de Iúna Iúna/ES, outubro de 2018  |  Ano VI  |  Número 68

Vereadores aprovam mais de 
R$ 2 milhões em créditos 
adicionais especiais
Durante o mês de outubro, os 
vereadores de Iúna analisaram e 
aprovaram diversos projetos de 
Lei autorizando o Poder Executivo 
a abrir crédito adicional (suple-
mentar ou especial) no orçamen-
to, em mais de R$ 2 milhões, para 
diversas finalidades. 

Para pavimentação e drenagem 
de ruas, o Executivo solicitou a 

Projetos de Lei autorizam o Executivo a adquirir veículos e materiais de consumos para diversas secretarias. Parlamentares também iniciarão 
análise de documentação e valores para reforma do Ginásio de Esportes e construção da Casa do Agricultor

Homenagem Paróquia Nossa 
Senhora Mãe dos Homens completa 
160 anos de fundação.  Pág. 4

Audiência Pública Mães de estudantes do 
município solicitam reunião para discutir 
a infraestrutura das escolas. Pág. 3

Visitação Jovens do 3º ano da Escola Municipal 
Dalila de Castro Rios visitaram o plenário e 
demais instalações de Casa de Leis. Pág. 2

abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 370 mil. 
Também foi aprovado projeto 
para crédito de R$ 227.857,14 
para construção de uma quadra 
poliesportiva.

Outros valores são para aqui-
sição de três veículos para a 
secretaria de Saúde, um cami-
nhão basculante, compra de 

pneus para secretaria de Inte-
rior e Transporte, materiais de 
construção, implementos para 
agroindustrialização e veícu-
lo utilitário, e computadores e 
equipamentos eletrônicos.

Os valores mencionados nos 
projetos são, em grande parte, 
de recursos de emendas parla-
mentares e serão efetivados com 

Parlamentares (Emmanuel, Miguelina, Júlio, Everaldo, José Marcos de Moraes e Rogerinho) analisaram e aprovaram projetos para abertura de crédito adicional com recursos que serão investidos no município.

contrapartidas do município, uti-
lizando recursos do excesso de 
arrecadação de impostos.

Os parlamentares ainda aguar-
dam documentação para ana-
lisar o projeto para reforma 
do Ginásio de Esportes Romeu 
Rios, cuja obra é orçada em  R$ 
455.714,28 (convênio com o Mi-
nistério de Esportes).

Também aguarda documentação 
o projeto para a construção da 
Casa do Agricultor, que deman-
dará R$ 393.918,94. 

VALE-FEIRA
Além da aquisição de bens mate-
riais e para construções, R$ 10 mil 
em crédito especial serão destina-
dos para pagamento do vale-feira 
aos servidores municipais.

Reforma do ginásio Pavimentação de ruas Veículos para sec. Saúde
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Calendário das sessões
8 de novembro (quinta-feira)

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

Jornal Câmara Cidadã

Estudantes da rede 
municipal conhecem 
funcionamento da 
Câmara
Com o objetivo de apresentar 
o espaço físico, as atividades e 
o funcionamento das sessões, 
o Presidente da Câmara de 
Iúna, Rogério Cesar, recebeu 
34 estudantes do 3º ano da Es-
cola Municipal Dalila de Castro 

Rios no plenário, no início de 
outubro. 

“A Casa de Leis sempre estará 
aberta para receber a todos 
que quiserem conhecer os 
trabalhos desenvolvidos pelos 

Jovens do 3º ano da Escola Municipal Dalila 
de Castro Rios visitaram o plenário e demais 
instalações de Casa de Leis

Em Iúna, campanha 
Outubro Rosa terá 
agendamento de 
mamografias e palestras 
sobre prevenção ao 
câncer de mama
Ações vão até o dia 5 de novembro 
nos postos de saúde do município

Até o dia 5 de novembro, as 
unidades de saúde de Iúna 
participam diretamente da 
campanha Outubro Rosa, com 
realização de consultas médi-
cas, testes rápidos e preventi-
vos, agendamento de mamo-
grafias, aferição de pressão e 
de glicose, entre outras ações 
envolvendo a prevenção do 
câncer de mama.

No dia 30 de outubro será 
realizada palestra sobre pre-

venção ao câncer e diversos 
temas relacionados à saúde 
da mulher no Cras, às 8h, no 
Bairro Quilombo. No dia 5 de 
novembro, é vez da Unidade 
de Saúde do Príncipe receber 
o evento.

Já no dia 6 de novembro, a 
Secretaria de Saúde de Iúna 
realizará um mutirão para 
agendamento de mamogra-
fias, no Centro de Convivência 
dos Idosos, no Ferreira Vale.

servidores e parlamentares. 
Agradeço às professoras Gláu-
cia, Leidiane e Raquel pela 
oportunidade de apresentar 
nossa estrutura aos estudan-
tes”, comentou o Presidente 
Rogério César.



outubro de 2018

Amigos do Verde recebe prêmio Biguá de Sustentabilidade
Organização não-governamental alcançou o 3º lugar na categoria sociedade civil, pelas ações de preservação ambiental desenvolvidas ao longo do Rio Pardo

O Projeto Amigos do Verde re-
cebeu, no dia 20 de setembro, 
o troféu Biguá de Sustentabili-
dade, ocupando o 3º lugar na 
categoria sociedade civil. A 7ª 
edição do evento, realizado 
pela TV Gazeta Sul, em Cacho-
eiro de Itapemirim, tem o ob-
jetivo de valorizar, divulgar, ho-
menagear e premiar projetos 
de sustentabilidade do Estado.

O Prêmio Biguá, instituído em 

Parlamentares e mães de 
estudantes do município 
solicitam Audiência Pública

A infraestrutura deficiente dos 
prédios das escolas da educação 
básica de Iúna preocupa os parla-
mentares e os pais e responsáveis 
pelos estudantes. Na sessão do dia 
18 de outubro, a representante da 
Assopaes (Associação de Pais e 
Responsáveis por Alunos da Rede 
Pública de Ensino), Lília Oliveira, 
solicitou aos poderes Legislativo e 
Executivo que fosse realizada uma 
Audiência Pública para debater o 
tema com transparência, para de-
finir as prioridades de investimen-
tos na educação.

O assunto está sendo debatido 
com mais ênfase devido à mudan-
ça de gestão da educação funda-
mental: a partir de 2019, o muni-
cípio será responsável pela gestão 
da educação infantil, básica e fun-
damental I (do 1º ao 4º ano) e o 
Estado será responsável pela ofer-
ta do ensino fundamental II (do 

6º ao 9º ano) e do Ensino Médio. 
Com isso, as escolas do município 
que ainda contam com turmas do 
6º ao 9º ano, deixarão de ofertar a 
partir do próximo ano.

E, de acordo com Lília, a adminis-
tração municipal vem tomando 
decisões envolvendo a educação 
básica e infantil sem consultar a 
população, uma vez que essas 
mudanças envolvem a retirada 
de turmas de alguns prédios que 
pertencem ao Estado e onde se-
rão ofertadas turmas do ensino 
fundamental e médio. “O muni-
cípio vem cedendo ao Estado os 
melhores prédios de unidades es-
colares para o funcionamento da 
educação fundamental. As piores 
instalações, sem acessibilidade, 
ficaram para os alunos do ensino 
infantil. Está havendo descaso com 
os alunos. Na escola Deolina Amo-
rim de Oliveira existem fios expos-

tos, o teto está caindo... Não é pos-
sível ficarmos tranquilos sabendo 
que nossos filhos estão estudando 
nesses ambientes. O poder público 
municipal vem tomando decisões 
sem o conhecimento da popula-
ção”, pontuou a secretária geral da 
Assopaes. 

Ainda segundo Lílian Oliveira, não 
houve uma comunicação ou reu-
nião objetiva entre o poder públi-
co e a população sobre a transição 
dessa cessão de prédios e sobre 
as mudanças do local de estudo 
das crianças para outras unidades, 
sem a devida estrutura física ideal. 
“Solicitamos uma audiência públi-
ca para debatermos esse assunto 
com transparência”, enfatizou.

A administração municipal apre-
sentou uma agenda de reuniões 
para novembro, mas ainda sem 
datas definidas.

“Estivemos na secretaria de 
educação para saber sobre o 
processo de reorganização da 
educação municipal (estadu-
alização). O convênio ainda 
não foi assinado, existe um 
calendário para ser cumprido, 
e reuniões estão sendo pla-
nejadas. Basicamente, trata-
-se de concentrar as turmas 
do 1º ao 3º ano na Escola Dr. 
Nagem Abikahir, do 4º e 5º 
na Escola Deolinda Amorim 
de Oliveira, e do 6º ao 9º ano 
passaria para a governabilida-
de do Estado e as turmas se 
concentrarão na escola Dali-
la de Castro Rios (Santíssima 
Trindade). Para isso, a secre-
taria de Educação, com con-
trapartida do Estado, realizará 
toda a reforma estrutural da 
escola Deolinda, na quadra e 
no prédio (elétrica, hidráulica, 
mobiliário adequado, acessi-
bilidade, laboratório de infor-
mática)”, informou o vereador 
Everaldo Pereira Sales.

“Há um cronograma para re-
forma da Escola Deolinda. 
Além disso, em novembro, 
estão marcadas reuniões, 
ainda sem dia definido, pois 
é preciso aguardar a agenda 

O QUE DIZEM OS 
VEREADORES:

da superintendência da Sedu, 
que fará os devidos esclareci-
mentos, assim como a secre-
taria municipal de Educação”, 
informou o vereador Emma-
nuel Garcia Amorim.

“Eu não sou favorável à utiliza-
ção da escola sem a liberação 
da engenharia ou do Corpo de 
Bombeiros. Não acredito que 
a escola esteja pronta para o 
ano que vem. É provável que 
essas mudanças fiquem para 
2020. É pouco tempo para 
concluir a reforma com a de-
vida segurança das crianças”, 
avaliou o Presidente da Câma-
ra, Rogério Cézar.

“Também estamos preocupa-
dos com as escolas de Laran-
ja da Terra e de  Pequiá, com 
a Escola Padre Afonso Braz, 
porque a partir de 2020 o en-
sino do pré ao 5º ano será de 
responsabilidade apenas do 
município e a prefeitura preci-
sará construir um prédio para 
ofertar o ensino para esses 
alunos”, analisou o vereador 
Júlio Maria Oliveira.

“Temos que valorizar nossos 
alunos e professores”, refor-
çou a vereadora Maria Mi-
guelina.

2012, tem reconhecido empresas, 
instituições, escolas e pessoas da 
sociedade sul capixaba, que desta-
cam-se por praticar ações de pro-
teção, recuperação, preservação e 
cuidado com o meio ambiente. 

O projeto Amigos do Verde, sob 
a responsabilidade de Fábio Fer-
reira de Paula, é uma Organiza-
ção Não-Governamental que 
atua há mais de dez anos na 
preservação do meio ambiente, 

com foco no Rio Pardo. 

Ao longo dos anos, o grupo atua 
continuamente na conservação 
das árvores, promovendo ações 
de replantio, construção de cer-
cas, adubações, roçadas, retira-
da de lixos e instalação de placas 
educativas por toda cidade.

Os parlamentares da Câmara, por 
diversas vezes, homenagearam os 
integrantes do Projeto, por meio 

de Moções de Aplausos. 

SAIBA MAIS
O produtor rural Oto Gilson 
Fazolo foi um dos ganhadores 
do Prêmio Sustentabilidade - 
Troféu Biguá 2017, por desen-
volver a revitalização de nas-
centes no Córrego do Pouso 
Alto, em Iúna. A Câmara Mu-
nicipal também homenageou 
o produtor com uma Moção 
de Aplausos.



Paróquia Nossa Senhora Mãe dos 
Homens: 160 anos comemorados 
com homenagens Parlamentares promoveram 

honrarias no auditório 
da Câmara

Na noite de 23 de outubro, a 
Câmara de Iúna realizou uma 
Sessão Solene em homenagem 
aos 160 anos de fundação da Pa-
róquia Nossa Senhora Mãe dos 
Homens. Foram homenageados 
o frei Clebson de Souza Rodri-
gues, o padre Marconi José de 
Andrade, 30 comunidades católi-
cas de Iúna e também entidades 
sociais, como a Casa de Apoio, a 

Sociedade São Vicente de Paula 
e a Pastoral da Saúde.

Aproximadamente 100 pessoas 
acompanharam o evento, re-
querido pelos vereadores Eve-
raldo Pereira Sales, Emmanuel 
Garcia de Amorim e Darlan Sil-
va Barglini.

A solenidade foi transmitida ao 

vivo pelo site e pela rede social 
do Legislativo.

“Comemorar os 160 anos da 
Paróquia é uma felicidade, pois 
a cidade se desenvolveu no 
entorno da paróquia, é muita 
história a partir dela. Desejo a 
todos os coordenadores mui-
tas felicidades e agradecemos 
pelos trabalhos desenvolvidos 

nas 30 comunidades do muni-
cípio”, comentou o vereador 
Darlan Silva Barglini.

“É um momento que temos que 
parabenizar não só ao padre, 
mas todas as comunidades que 
representam a nossa cidade. Sa-
bemos que é com garra e força 
de vontade que todos os envol-
vidos levam à frente muitos atos 

de solidariedade, afeto e de doa-
ção”, analisou o vereador Emma-
nuel Garcia de Amorim.

“Foram tantos que deixaram seu 
serviço e a sua dedicação. É uma 
homenagem  para agradecer a 
todos que passaram pela paró-
quia e que deixaram saudades”, 
disse o vereador Everaldo Perei-
ra Sales.


