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Ao longo do primeiro semestre 
deste ano, os parlamentares de 
Iúna enviaram ao Poder Executi-
vo dezenas de requerimentos e 
indicações de melhorias na infra-
estrutura da cidade e do campo 
e também na prestação de ser-
viços à população, mas relatam 
que não há retorno da adminis-
tração municipal quanto à reali-
zação das demandas indicadas. 
Atualmente, os vereadores so-
licitam limpeza e reparação no 
calçamento de diversas ruas da 
cidade e também a manutenção 
de estradas rurais.

Homenagens Profissionais da saúde recebem 
reconhecimento em Sessão Solene pelos 
relevantes serviços de atendimento. Pág. 4

Orçamento Vereadores criticam projeto do 
Executivo que reduz orçamento da Saúde para 
ajudar a custear transporte escolar. Pág. 3

Suplente Vereador Júlio Maria se 
afasta e o procurador Marco Antônio 
Sonsim ocupa o cargo. Pág. 2

“É preciso reparos urgentes no 
calçamento da rua Francisco Au-
gusto de Castro, próxima à uni-
dade de saúde do Quilombo. São 
muitos os buracos no calçamen-
to. Na Rua do Príncipe, em fren-
te à unidade de saúde, também 
é preciso reparar o calçamento, 
porque abriu um buraco enorme 
na via. Foi feito um paliativo pela 
comunidade, mas não é suficien-
te”, indicou o vereador Darlan 
Barglini.

O vereador José Marcos de Mo-
raes também solicitou limpeza 

das ruas da cidade: “Nossas ruas 
estão sujas. Essa administração 
lava as ruas principais do Centro 
da cidade, mas o restante das 
vias não recebe limpeza. Existem 
serviços pequenos que precisam 
ser feitos no município e estão 
esquecidos”.

A indicação de serviço também 
foi reforçada pelo vereador Aril-
son Oliveira. “Em Nossa Senhora 
das Graças é preciso realizar lim-
peza de bueiros e também fazer 
obras de calçamento na comuni-
dade”, indicou.

Obras nos calçamentos, limpeza 
das ruas e manutenção de estradas 
rurais estão na pauta de demandas 
urgentes dos vereadores
Parlamentares afirmam que não têm retorno da administração municipal sobre a execução 
dos requerimentos e das indicações de serviços enviadas para beneficiar a população

ZOna rural
“Na zona rural do município 
existem muitos proprietários 
que não têm ponte segura para 
trafegar. Parece-me que hoje só 
tem uma máquina funcionan-
do para atender os serviços nas 
comunidades. Os agricultores 
precisam muito de boas estra-
das e pontes para escoar a sa-
fra do café”, pontuou o verea-
dor Arilson Ferreira de Oliveira.

MeiO aMbiente
Já o vereador Marco Antônio 
Sonsim de Oliveira relatou 
que a margem do Rio Pardo fi-
cou destruída após uma obra 
da Prefeitura. “Fico envergo-
nhado de ver o que essa ad-
ministração fez no trecho do 
Rio Pardo onde vão construir 
uma ponte novamente: der-
rubaram todas as árvores que 
a ONG Amigos do Verde plan-

tou nos últimos anos. Nem ao 
menos informaram aos mem-
bros da entidade para que 
antes de iniciar as obras eles 
pudessem retirar as árvores e 
replantar em outros locais. Di-
ferente disso, derrubaram as 
árvores e ainda jogaram mon-
tes de terra dentro do rio”, 
alertou o vereador Sonsim. 

VereadOreS
SeM reSPOStaS
Os vereadores Paulo Henrique 
Leocádio da Silva lamentou a 
falta de diálogo da Prefeitura 
com a Câmara de vereadores. 
“Tem muitos requerimentos e 
indicações que nunca foram 
respondidos para essa Câma-
ra. O prazo para resposta aos 
nossos requerimentos é de 
15 dias. A Lei Orgânica do mu-
nicípio não é respeitada por 
essa administração”, avaliou.



Vereador Júlio Maria Oliveira se 
afasta da Câmara por 30 dias
Durante o período, o procurador da Casa de Leis Marco Antônio Sonsim, ocupou o cargo, uma vez que é o suplente do parlamentar

Na sessão da Câmara de Iúna 
realizada no dia 28 de maio, o 
vereador Júlio Maria de Olivei-
ra solicitou afastamento do seu 
cargo, para cuidar de assuntos 
pessoais. A licença foi votada 
e aprovada pelos demais par-
lamentares em plenário e o 
suplente do vereador, o procu-
rador da Casa de Leis, Marco 
Antônio Sonsim de Oliveira, to-

mou posse no dia 30. 

“Essa licença foi para eu des-
cansar e analisar se eu voltarei 
e como voltarei a legislar. Fui 
eleito com a esperança enorme 
de mudar os rumos de Pequiá 
e eu esperava mais apoio do 
Poder Executivo àquela comu-
nidade”, analisou o Júlio Maria 
de Oliveira.

O vereador interino Marco An-
tônio Sonsim de Oliveira agra-
deceu a oportunidade de legis-
lar durante o período.

“Agradeço aos meus eleitores 
e ao vereador Júlio Maria de 
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Oliveira, que me dá a oportuni-
dade de fazer parte desse ple-
nário e escrever uma história, 
agora como vereador, mesmo 
que por pouco tempo”, disse o 
então vereador Sonsim.

O retorno do vereador Júlio 
Maria de Oliveira ao cargo está 
previsto para a sessão do dia 
08 de julho.

Duas vias públicas do bairro 
Quilombo receberão suas 
devidas denominações e os 
moradores poderão comple-
tar o endereço de suas resi-
dências. 

Os vereadores aprovaram 
projetos de Lei que deno-
mina Travessa Orlando Cote 
a via que faz a ligação entre 
as Ruas Genir José Barbosa e 
Bento de Almeida Moço.

Já a viela que liga as ruas 
Pedro Caetano e Bento de 
Ameida Moço recebeu o 
nome de Travessa Evaldo 
Andrade da Silva.

Quilombo: novas ruas nomeadas

“essa licença foi para 
eu descansar e analisar 
se eu voltarei e como 
voltarei a legislar”.

Júlio Maria de Oliveira
VEREADOR

“a oportunidade de fazer 
parte desse plenário e 
escrever uma história, 
agora como vereador”.

Marco antôn io Sonsim
VEREADOR

Travessa Orlando Cote Travessa Evaldo Andrade da Silva



Gerou discussão em plenário o 
projeto de Lei do Poder Executi-
vo que retira R$ 600 mil do orça-
mento da área da Saúde, espe-
cificamente da santa casa, além 
de outros R$ 400 mil de secreta-
rias de obras e de outros servi-
ços, para custear o pagamento 
do transporte escolar, estimado 
em R$ 1 milhão. O projeto foi 
aprovado em sessão extraordi-
nária por sete votos favoráveis.

A medida foi adotada pela admi-
nistração municipal devido ao pro-
cesso de licitação do transporte 
escolar não ter sido realizado no 

Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram o projeto que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional 
suplementar de R$ 1,6 milhão na Educação, mas criticaram falta de planejamento do gestor da pasta

prazo. Caso não fosse aprovado o 
projeto, centenas de estudantes 
ficariam sem transporte no segun-
do semestre letivo.

“Aprovamos o projeto, que re-
tira R$ 600 mil do hospital. Vo-
tei com o coração na mão, mas 
aprovamos porque um gestor ir-
responsável não conseguiu fazer 
licitação para contratar o trans-
porte escolar”, comentou o ve-
reador Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

“A Santa Casa precisa de recursos. 
É preciso discutir essa questão 

melhor, porque não é justo retirar 
orçamento da Saúde. Para mim, é 
preciso avaliar outros meios para 
conseguir recursos para o trans-
porte escolar. Os secretários são 
responsáveis pelo planejamento 
das suas pastas”, comentou o ve-
reador Darlan Barglini.

Os vereadores discutiram ainda 
sobre a justificativa dada pelo 
gestor do município à imprensa 
e à população, dizendo que o 
objetivo do projeto é retornar 
para a Educação os recursos que 
os vereadores teria retirado para 
outras emendas parlamentares 

no final do ano passado.

“Já estamos cansados dessa con-
versa de não ter dinheiro para 
exame médico, para consulta e 
ainda colocarem a culpa nos ve-
readores. A saúde de Iúna tem 
uma secretária. E essa admi-
nistração continua culpando os 
vereadores por tudo, inclusive 
pelo mau planejamento do Exe-
cutivo”, analisou o vereador José 
Marcos de Moraes.

Os vereadores esclareceram 
ainda que das emendas que fi-
zeram no final do ano passado, 

não houve retirada de receita 
da Educação, conforme afirma o 
chefe do Poder Executivo e sim 
das fichas de obras, de transpor-
te e dos royalties do petróleo.

“Não é verdade que retiramos 
orçamentos de fichas orçamen-
tárias da Saúde ou da Educação 
para outros fins”, esclarece o 
vereador Marco Antônio Sonsim 
de Oliveira. 

Acompanhe as sessões da Câma-
ra e os discursos dos parlamen-
tares pelo portal www.camaraiu-
na.es.gov.br.

“É preciso avaliar 
outros meios para 
conseguir recur-
sos para o trans-
porte escolar. Os 
secretários são 
responsáveis pelo 
planejamento das 
suas pastas”.

darlan
barglini

“Votei com o 
coração na mão, 
mas aprovamos 
porque um gestor 
irresponsável não 
conseguiu fazer 
licitação para con-
tratar o transporte 
escolar”.

Paulo Henrique 
leocádio

“estamos cansa-
dos da conversa 
de não ter dinheiro 
para exame, para 
consulta e ainda 
colocarem a culpa 
nos vereadores. a 
saúde de iúna tem 
uma secretária”.

José Marcos
de Moraes

“Sem dotação não 
tem como contra-
tar transporte. não 
quer dizer que a 
Santa Casa ficará 
sem recursos, a 
administração vai 
sanar esse orça-
mento depois”.

everaldo Pereira 
Sales

“eu entendo a 
situação da Santa 
Casa, porém eu 
quero arriscar em 
ajudar a educação. 
nós vamos ter um 
caos nessa licita-
ção do transporte 
escolar”.

rogério
César

“eu entendo que 
são duas secreta-
rias que necessi-
tam muito de re-
cursos. Mas acho 
que a aprovação 
da suplementação 
para a educação é 
urgente”.

emmanuel Garcia 
amorim

Projeto do executivo que
reduz orçamento da Saúde para 
ajudar a custear transporte escolar 
recebe críticas dos parlamentares

“não é verdade 
que retiramos 
orçamentos 
de fichas 
orçamentárias 
da Saúde ou 
da educação 
para outras 
finalidades”.

Marco antônio 
Sonsim
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Profissionais da saúde recebem 
homenagens em Sessão Solene
Evento reconheceu os relevantes serviços de atendimento à saúde do cidadão, realizados por 10 técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam no município

Como forma de reconhecer os 
importantes serviços prestados 
pelos profissionais da saúde no 
município, a Câmara de Iúna re-
alizou no dia 26 de junho uma 
Sessão Solene para homenagear 
10 enfermeiros e técnicos de en-
fermagem da região. 

A iniciativa do vereador Emma-
nuel Garcia de Amorim, que 

também é enfermeiro, reuniu 10 
homenageados, seus familiares, 
estudantes e diversos profissio-
nais da área. A solenidade de en-
trega de certificados também foi 
acompanhada pelo vereador Ro-
gério César e pelo vice-prefeito 
de Iúna, Uledil Tiengo.

“Com essa homenagem, quere-
mos desejar reconhecimento, 

valorização e dignidade aos pro-
fissionais da enfermagem. trata-
-se de um profissional que tra-
balha, se dedica, se esforça para 
viver a dor do próximo, muitas 
vezes de pessoas desconheci-
das. Em nome de tudo o que 
os profissionais da enfermagem 
construíram ao longo dos anos, 
desejo para que todos possam, 
até o último dia de trabalho, se-

rem reconhecidos“, comentou o 
vereador Emmanuel Garcia de 
Amorim.

O vereador Rogério César re-
forçou a importância de se va-
lorizar o profissional da saúde. 
“É um trabalho de muito cari-
nho, amor e dedicação. E isso 
faz com que o paciente sinta 
esse cuidado, que fica gravado 

na mente de quem recebe um 
bom atendimento. Eu presen-
ciei isso e esse exemplo maior 
de dedicação pelo que esses 
profissionais estão fazendo é o 
grande legado. Acho que o en-
fermeiro deveria ser mais va-
lorizado, por tanta dedicação. 
Estão de parabéns pela escolha 
da profissão”, comentou o par-
lamentar.

Adriana de Castro Freitas Fonseca
(técnica em Enfermagem)

Breno Vinícius da Silva oliveira
(enfermeiro)

Kezia Fulanete Souza Barbosa
(enfermeira)

Alzina Freitas Faria lima
(técnica em Enfermagem)

Marina Machado Florindo
(técnica em Enfermagem)

Angela Maria Campanharo Alonso
(técnica em Enfermagem)

Sérgio oliveira raposo
(enfermeiro)

Anizi da Glória Gomes Pinheiro
(técnica em Enfermagem)

Cíntia Benevicto de Castro
(enfermeira)

Valeska Vargas Affonso
(técnica em Enfermagem)

“É um trabalho de 
muito carinho, 
amor e dedicação. 
E esse cuidado fica 
gravado na mente 
de quem recebe um 
bom atendimento. 
acho que o enfermeiro deveria ser 
mais valorizado, por tanta dedi-
cação. estão de parabéns pela 
escolha da profissão”.

rogério César
VEREADOR

“Com essa hom-
enagem, queremos 
desejar reconheci-

mento, valorização e 
dignidade aos pro-

fissionais da enfer-
magem. trata-se de 

um profissional que trabalha, se 
dedica, se esforça para viver a dor 

do próximo, muitas vezes de pes-
soas desconhecidas. ”.

emmanuel Garcia
VEREADOR
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