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Após dezenas de análises, dis-
cussões, correções e elaboração 
de emendas nas redações, os 
vereadores de Iúna aprovaram, 
na sessão dia 17 de maio, diver-
sos projetos de Lei que autori-
zam o município a abrir créditos 
adicionais especiais específicos 
para serem utilizados em obras, 
como para a construção de um 
posto de saúde no bairro Nossa 
Senhora da Penha, de uma cre-
che pré-infância (R$ 1,2 mi) e da 
reforma da Rodoviária.

As obras, há muitos anos aguar-
dadas pela população, ainda não 
têm previsão de início. 

Os recursos, em sua maioria pro-

Cemitério dos Escravos Construído há mais 
de 150 anos, o local recebeu benfeitorias 
para a manutenção da sua história. Pág. 4

Perda de recursos De acordo com os 
parlamentares, falta planejamento
da administração municipal. Pág. 3

Conselho dos royalties Presidente explicou 
como e quais as prioridades de investimentos 
disponibilizados para a administração. Pág. 2

veniente de emendas parlamen-
tares, também serão destinados 
a obras de calçamento de ruas 
na região de São João do Prín-
cipe, de calçamento no entorno 
da Praça Slaymen Chequer Bou-
-Habib (R$ 296 mil), de constru-
ção de ponto de ônibus (R$ 215 
mil) e de extensão de rede elétri-
ca (R$ 205 mil).

“Ficamos muito otimistas com a 
aprovação do projeto de abertu-
ra de crédito suplementar de R$ 
295 mil para pavimentação das 
ruas de São João do Príncipe. 
É uma solicitação muito antiga 
que sempre reforçamos com de-
putados e que acreditamos que 
agora se tornará realidade”, co-

mentou o Presidente da Câmara, 
João Elias Colombo Horsth.

O sinal verde para a reforma da 
Rodoviária e Iúna foi muito co-
memorado pela vereadora Ma-
ria Miguelina, autora de diversas 
indicações para o Poder Executi-
vo, que terá crédito suplementar 
de R$ 142 mil para a obra.

Outra obra de construção co-
memorada pelos parlamentares 
foi o crédito de R$ 816 mil para 
construção de unidade básica do 
bairro Nossa Senhora da Penha. 
“Já foi feita a licitação e temos 
120 dias para iniciar as obras”, 
alertou o vereador Rogério Cé-
sar.

Parlamentares aprovam projetos 
para investimentos de R$ 3,5 
milhões para obras em creches, 
posto de saúde e outras construções
Reforma da Rodoviária também foi uma das demandas mais solicitadas pelos vereadores e que já conta com verba autorizada para investimento

ExtEnsão dE
REdE ElétRiCa
Após a aprovação do projeto de 
abertura de crédito suplemen-
tar de R$ 205 mil para extensão 
de rede elétrica, os vereadores 
Darlan Barglini e Júlio Oliveira 
se manifestaram. “Fiquei feliz 
com esse projeto, pois sempre 
peço extensão na Avenida São 
Vicente de Paulo. É um local 
que precisa de iluminação e 
segurança”, comentou o vere-
ador Darlan.

“É preciso iluminação na comu-
nidade do Pouso Alto. A única 
iluminação existente lá é a que 
vem das casas do entorno”, des-

tacou o vereador Júlio Maria.

Mais RECuRsos PaRa 
aquisição dE Máquinas 
E EquiPaMEntos
Os parlamentares também 
aprovaram outros projetos de 
Lei que autorizam abrir créditos 
para aquisição de caminhão-
-prancha para secretaria de 
Agricultura (R$ 355 mil), além 
de outros recursos.

Os projetos de Lei de aberturas 
de créditos adicionais especiais 
podem ser acessados na ínte-
gra pelo Portal da Câmara de 
Iúna, na internet: https://cama-
raiuna.es.gov.br/



Conselho dos royalties: recursos 
são liberados para importantes 
obras em iúna Em discurso na Tribuna Popular da Câmara, Hoover Gilson César, 

presidente do Conselho dos royalties, explicou como e quais as prioridades 
de investimentos disponibilizados para a administração municipal

Para explicar à população so-
bre os critérios de análise e os 
procedimentos realizados pe-
los membros da Comissão dos 
Royalties para a destinação dos 
recursos à administração mu-
nicipal, o diretor do Conselho, 
Hoover Gilson Cesar, usou a Tri-
buna Popular da Câmara no dia 
17 de maio.

De acordo com Hoover, de janeiro 
a abril de 2019 o município re-
cebeu R$ 750,6 mil dos royalties 
do petróleo. Os recursos são pro-
venientes da receita de royalties 
que o Espírito Santo recebe como 
compensação financeira pela ex-
ploração do petróleo e do gás na-
tural no litoral capixaba.  

“Hoje, estamos com saldo de 

R$ 3,5 milhões acumulados. O 
conselho liberou o uso da verba 
para custear as seguintes obras: 
contrapartida de convênios para 
construção da quadra da escola 
de Santa Clara do Caparaó (R$ 
350 mil), para obra de pavimen-
tação no entorno da Faculdade 
Doctum (R$ 296 mil), para a 
construção de calçadão e pon-
te no bairro Guanabara (R$ 300 
mil), construção do cemitério 
municipal (R$ 500 mil), constru-
ção de calçadão entre a empre-
sa Iúna Bebidas e o distrito de 
Nossa Senhora das Graças (R$ 
520 mil), contratação de serviço 
de mão de obra para calçamen-
to das comunidades de Terra 
Corrida, Boa Sorte e Rio Claro 
(R$ 263 mil), entre outras”, ex-
plicou Hoover.

Desde a sua criação em 2006, 
o conselho tem aprovado a 
utilização dos recursos em 
diversas áreas no município. 
“Já usamos recursos para a 
construção de praças, para a 
compra de duas ambulâncias, 
destinamos mais de R$ 1 mi-
lhão em subvenções para a 
Santa Casa, para construção 
do Centro de Material Esteri-
lizado da Santa Casa, para pa-
vimentação de várias ruas, e 
para construção de oito casas 
populares e de pontes, com-
pras de lixeiras, reformas de 
escolas, entre tantas outras 

obras”, completou Hoover Gil-
son Cesar.

O Conselho de Administração do 
Fundo das Desigualdades Sociais 
(Conselho dos Royalties) tem 
como função fiscalizar a aplica-
ção dos recursos, realizar avalia-
ções, definir aplicabilidade em 
consonância com a legislação 
vigente, enviar relatório sobre 
aplicação dos recursos. 

Ainda de acordo com Hoover 
Gilsn Cesar, o conselho é com-
posto por seis pessoas: dois re-
presentantes da sociedade civil, 

um representante da OAB, e 
três representantes do Poder 
Executivo Municipal.

“Nós estamos passando por 
uma fase boa no município 
para beneficiar as comunida-
des. As verbas estão disponí-
veis para fazermos obras. Pe-
dimos que o Executivo cobre 
prioridade nos projetos para 
que cheguem ao Legislativo 
sem erros e em tempo hábil 
para votação e para, final-
mente, beneficiar a comu-
nidade iunense”, analisou o 
presidente do Conselho.
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Parlamentares analisam 
perda de recursos para o município

Ainda na sessão do dia 17 de 
maio, os parlamentares de Iúna 
analisaram o projeto de Lei nº 
34/2019 que solicita suplemen-
tação no valor de R$ 750 mil 
para a secretaria de Saúde. Po-
rém  o projeto não trouxe em 
sua redação a forma como esse 
valor seria gasto, apenas infor-
ma que será gasto com serviços 
de terceiros.

“Está faltando a Prefeitura dizer 
para onde e para quem esse va-
lor será pago”, comentou o ve-
reador Darlan Barglini.

Os vereadores iniciaram seus 
discursos sobre o assunto, aler-
tando que, mais uma vez, os 
projetos estão chegando à Câ-
mara com erros de informações 

De acordo com os parlamentares, falta planejamento da administração municipal quanto à aplicação dos recursos recebidos dos governos estadual e federal

importantes para análise e pos-
terior aprovação, fatos que ge-
ram atrasos na votação.

“Estou chamando as duas pro-
curadorias (do Executivo e do 
Legislativo) para discutirmos os 
projetos juntos, e a administra-
ção não vem justificar os pro-
jetos. Olha o erro acontecendo 
mais uma vez”, alertou o verea-
dor Rogério César.

“Não podemos dar “cheque em 
branco” para o Prefeito gastar 
do jeito que quiser, é preciso 
discriminar no projeto onde e 
como vai gastar”, comentou o 
vereador Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva.

PERdas dE RECuRsos

Segundo o Presidente da Câma-
ra, João Elias Colombo Horsth, 
a falta de planejamento dos re-
cursos é a principal falha para 
que os investimentos saiam do 
papel.

“Existem muitos investimentos 
federais que e já estão disponí-
veis para o governo municipal 
há mais de quatro anos, mas as 
administrações perdem o recur-
so por falta de planejamento. 
Então, não é culpa desta Casa 
Legislativa se o projeto de cons-
trução ou outra obra perca o 
prazo se não há planejamento e 
prazo legal para avaliarmos”, ex-
plicou o Presidente da Câmara.

MEdiCaMEntos EM falta
O vereador darlan Barglini afir-

mou ainda que estão faltando 
insumos na Saúde. “O municí-
pio de Iúna não prestou contas 
dos seus gastos com a saúde o 
que gerou bloqueio do Fundo 
de Participação dos Municípios. 
Se essa prestação de contas não 
for resolvida, deixaremos de 
receber recursos importantís-
simos. Também está faltando 
insulina na secretaria de Saúde, 
conforme me relatou um pa-
ciente diabético. Isso aconte-
cendo e o dinheiro ainda sendo 
bloqueado por falta de planeja-
mento da Prefeitura”, avaliou.

“Com essa perda de recurso, a 
população está indo ao posto de 
saúde para marcar um exame 
de laboratório e não está con-
seguindo porque o atendente 

diz que não tem dinheiro. Além 
disso, desde dezembro tem um 
micro-ônibus na garagem da 
prefeitura que não trafega para 
levar pacientes, o que pode-
ria economizar muito dinheiro, 
mas a gente não entende por 
que o veículo não pode levar 
pacientes”, questionou o verea-
dor José Marcos de Moraes. 

O problema com a falta de 
prestação de contas do Poder 
Executivo também foi avaliado 
pelo vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva. “No dia 20 
de maio, mais de R$ 1 milhão 
deixará de chegar à Iúna, por-
que o relatório da secretaria de 
Saúde não foi enviado. É muita 
irresponsabilidade”, reforçou o 
parlamentar.

maio de 2019



Cemitério dos Escravos 
recebe restauração e se torna 
ponto de visitação turística
Localizado no distrito de Nossa Senhora das Graças, o local foi construído há mais de 150 anos, e recebeu importantes benfeitorias para a manutenção da história do local

Construído há mais de 150 anos, o 
Cemitério dos Escravos, localizado 
na área da antiga Fazenda sauda-
de, no distrito de Nossa Senhora 
das Graças, guarda importantes 
fatos do nosso município. Como 
forma de preservar esse sítio his-
tórico, a comunidade local e o po-
der público se uniram e realizaram 
obras de reforma do cemitério, 

que ganhou cerca de braúna, um 
extenso gramado, além da restau-
ração do cruzeiro.

A comunidade se reuniu para a 
inauguração do novo espaço no 
dia 13 de maio, data em que se 
comemora a abolição da escra-
vatura no Brasil. Agora, o local 
está novamente aberto à visita-

ção de moradores, estudantes e 
turistas.

“A reinauguração do espaço 
aconteceu graças à comunidade 
de Nossa Senhora das Graças e à 
Escola delfino Moreira e com a 
colaboração da Prefeitura. O ce-
mitério tem uma história bonita 
e esse trabalho é uma recupera-

ção da nossa história. Parabéns a 
todos os envolvidos, em especial 
à comunidade”, destacou o vere-
ador Everaldo Pereira Sales.

saiba Mais
No Cemitério dos Escravos foram 
sepultados muitos dos 60 escra-
vos trazidos pelo capitão João Ig-
nácio de Almeida, por volta dos 

anos 1865, além de outras pes-
soas da comunidade.

Por muito tempo o cemitério da 
Fazenda da saudade ficou es-
quecido pela população. E Hoje 
a dona Mirene Fontoura cuida 
do local. O local está pronto para 
visitação dos que prezam e valo-
rizam a cultura iunense. 

Maria Miguelina de Lourdes Quintino
Ptn • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br

4	Indica ao Executivo o corte 
de árvores na rua antô-
nio Belo dos santos, que 
está colocando em risco as 
residências. 

4Indica que seja enviado 
pelo Poder Executivo um 
projeto de lei que proíba 
a venda de bebida alcoóli-
ca e tabaco em um raio de 
um quilometro das escolas 
do município de Iúna.

4Indica que sejam tomadas 
providências pelo Setor 
Competente da Munici-
palidade, visando exercer 
fiscalização e aplicação de 
infração para evitar que 
pessoas descartem lixo 
no rio Pardo. No caso de 
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Everaldo 
Pereira Sales
PHs • everaldo@ca-
maraiuna.es.gov.br

4	Solicita a realização de 
sessão solene em come-
moração aos 70 anos 
de fundação da Primei-
ra igreja assembleia de 
Deus em Iúna. Requer, 
também, que a sessão so-
lene seja realizada no dia 
01 de abril de 2019, às 19 
horas, na sede do Poder 
Legislativo.  

ocorrência denunciada ou 
pega pela fiscalização, que 
seja o infrator autuado e 
aplicado multa.  

4solicita o envio de ofício ao 
Chefe do Executivo Muni-
cipal para que informe à 
Câmara Municipal quantos 
lotes estão embargados 
em Iúna, o motivo que ori-
ginou o embargo e o nome 
do proprietário de cada 
lote embargado.

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:

4	Os vereadores solicitam ao 
Deputado Luciano Macha-
do a interseção junto aos 
Órgãos Competentes do 
Governo do estado para 
viabilizar os serviços de pre-
paração e asfaltamento da 
rodovia es-181 que liga Iúna 
à Muniz Freire, no sentido 
de alavancar a exploração do 

intercambio financeiro e 
cultural das duas cidades. 

4	Os vereadores solicitam 
ao Deputado Luciano 
Machado viabilizar a re-
tomada dos serviços de 
conclusão da escola téc-
nica de Iúna, paralisada 
no Governo passado.


