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Centenas de alunos de Iúna que 
residem distante das suas esco-
las estão sem ir à aula há duas 
semanas. O fato ocorreu devido 
aos atrasos nos processos de lici-
tação e de contratação do trans-
porte escolar no município, que 
se arrasta desde setembro de 
2018. A administração justificou 
que houve falhas por parte do 
governo estadual e do Poder Le-
gislativo, mas os parlamentares 
investigaram e informaram du-
rante a sessão do dia 29 de julho 
que houve falha no planejamen-
to da secretaria de Educação.

Desde o ano passado, os parla-
mentares de Iúna vêm alertan-
do a gestão municipal sobre o 
processo de licitação e sobre 

Saúde População denuncia não realização 
de exames laboratoriais no município e 
vereadores pedem explicações. Pág. 4

Lazer e  Esporte Grades retorcidas e lixo 
compõem os campos “Bom de Bola” e 
sinalizam necessidade de reforma. Pág. 3

Participação Vereadores reforçam a 
importância dos moradores acompanharem 
as ações realizadas no Poder Legislativo. Pág. 2

os investimentos voltados para 
o transporte escolar: a Câmara 
inclusive aprovou, no mês de ju-
nho, um projeto de Lei do Poder 
Executivo que retirava R$ 600 mil 
do orçamento da área da Saúde, 
especificamente da Santa Casa, 
além de outros R$ 400 mil de 
secretarias de obras e de outros 
serviços, para custear o restante 
do pagamento do transporte es-
colar, estimado em R$ 1 milhão.

De acordo com o vereador Everal-
do Pereira Sales, o processo de li-
citação para contratação do trans-
porte escolar está sendo falado 
desde o final do ano passado. “O 
prazo foi vencendo e o contrato 
não foi renovado... não deu tem-
po de licitar, passou o prazo e teve 

que fazer um contrato emergen-
cial. Foi um erro da secretaria de 
Educação! Depois, neste ano, foi 
feito um contrato emergencial de 
seis meses, e o contrato emergen-
cial venceu... o problema não sur-
giu agora. Queremos que isso seja 
resolvido o mais rápido possível”, 
analisou o vereador.

“Nossas crianças estão sem ir 
à escola, principalmente as da 
zona rural”, alertou a vereadora 
Maria Miguelina.

VaLorES gaStoS já
SuPEram r$ 5 miLhõES
Além dos alunos da zona rural 
estarem sem aulas, os contratos 
emergenciais geraram gastos 
maiores para a administração 

Emergência no transporte escolar: 
serviço suspenso e alunos 
da zona rural sem aulas
Vereadores relembram discursos nos quais alertaram a administração sobre o risco de suspensão do serviço de transporte mesmo após aprovação de 
projeto de suplementação de recursos. Com o contrato emergencial, só no primeiro semestre já foram gastos R$ 5 milhões com transporte escolar

pública. Segundo o vereador 
Darlan, neste último semestre já 
foram gastos R$ 5 milhões.

“Todo esse caos que está acon-
tecendo na nossa cidade já era 
esperado. Muitos colegas verea-
dores alertaram. O prefeito disse 
no início de mandato que faria 
uma economia considerável no 
transporte escolar. Em 2018 fo-
ram gastos quase R$ 7 milhões, 
mas quando chegou em 2019, 
só neste primeiro semestre gas-
tou mais de R$ 5 milhões com o 
contrato emergencial. Sabíamos 
que R$ 7milhões não daria para 
custear o serviço”, avaliou o ve-
reador  Darlan Silva Barglini.

“Essa era uma preocupação de to-

dos, porque não existe economia 
com contratos emergenciais”, re-
forçou o vereador Rogério César.

O vereador Júlio Maria Oliveira 
comentou ainda que há a possi-
bilidade de redução de rotas do 
transporte escolar para reduzir 
custos. “Essa situação é muito 
preocupante. Já ouvi dizer que 
esse planejamento vai reduzir o 
número de rotas para transpor-
tar os alunos, o que vai gerar in-
dignação entre os pais e respon-
sáveis dos estudantes”, analisou.

Uma nova licitação para contra-
tação de serviços de transporte 
escolar por parte da Prefeitura 
Municipal está agendada para o  
dia 30 de julho.



Parlamentares 
convidam população 
para participar das 
análises dos projetos
De acordo com os vereadores, a participação da população é importante para ampliar 
o diálogo e a divulgação de informações oficiais sobre as ações do Legislativo e do Executivo

Diante das manifestações da 
população quanto à suspen-
são do transporte escolar e da 
realização de exames labora-
toriais em Iúna, os vereadores 
reforçaram em seus discursos 
nas últimas sessões da Câmara 
a importância de os morado-
res acompanharem de perto 
as ações realizadas no Poder 
Legislativo.

“Todas as vezes que houver 
alguma dúvida sobre o que 
acontece na cidade, envolven-
do o Legislativo ou o Executivo, 
é preciso buscar a informação 
antes de propagar. É necessá-

rio se certificar e ouvir todos 
os lados. Nós, do Legislativo, 
estamos sempre à disposição 
para sanar qualquer dúvida 
da população. As pessoas que 
não acompanham a vida políti-
ca acabam tirando conclusões 
precipitadas. Todos podem vir 
aqui na Casa de Leis para tirar 
essas dúvidas”, comentou o ve-
reador Rogério César.

“Sempre convido as pessoas 
para participarem com a gente, 
para tomarem conhecimento 
das nossas ações. Muitas inver-
dades são ditas nas ruas, por 
isso é preciso buscar a verda-
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de, direto na fonte”, reforçou o 
vereador Darlan Silva Barglini.

Durante a sessão do dia 29 de 
julho, o vereador José Marcos 
de Moraes parabenizou um 
grupo de moradores que com-
pareceu à Casa de Leis para se 
informar sobre a situação da 
saúde no município. 

“Parabenizo os grupos que vêm 
à Câmara para conferir os pro-
jetos e ouvir dos vereadores 
o que realmente acontece na 
cidade, como acontecem as 
análises e as votações dos pro-
jetos”, explicou o parlamentar.

Documento digital 
para veículos já está 
disponível no ES
Para acessar o CRLV Digital é necessário fazer download do 
aplicativo Carteira Digital de Trânsito’, disponível no Google 
Play e App Store e adicionar o documento

Os proprietários de veículos 
registrados no Espírito San-
to poderão utilizar a versão 
eletrônica do documento do 
veículo no aparelho celular 
ou tablet. O Certificado de 
Registro e Licenciamento de 
Veículo Digital (CRLV) será 
disponibilizado gratuitamente 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito do Espírito San-
to (Detran|ES), em parceria 
com o Serpro e o Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran), e está disponível 
juntamente à CNH Digital no 
aplicativo ‘Carteira Digital de 
Trânsito’ (CDT).

Para ter acesso à versão eletrô-
nica do CRLV, é necessário que 
o veículo esteja licenciado no 
exercício atual, ou seja, da mes-

ma forma que o documento 
impresso, que continuará a ser 
emitido pelo órgão de trânsito, 
o CRLV Digital somente estará 
disponível após a quitação dos 
débitos relativos ao Licencia-
mento Anual do veículo. 

Assim como a CNH Digital, 
a versão eletrônica do CRLV 
traz todas as informações do 
documento impresso e tem 
a mesma validade jurídica do 
CRLV físico.

Para acessar o CRLV Digital é 
necessário fazer download do 
aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito’, disponível no Google 
Play e App Store e adicionar o 
documento. O cadastramento 
do veículo pode ser realizado 
no próprio aplicativo.



Espaços adequados para prá-
ticas esportivas são algumas 
das solicitações dos vereadores 
para o município. Os campos 
Bom de Bola, localizados nos 
bairros Nossa Senhora da Pe-
nha (Pito) e Guanabara, foram 
mencionados pelos parlamen-

Grades retorcidas e lixo nos espaços dos bairros Nossa Senhora da Penha (Pito) e Guanabara

tares durante as últimas ses-
sões que requereram obras de 
reforma no alambrado, limpeza 
e manutenção do gramado.

“O campo do Pito não está 
nem sendo utilizado pelos mo-
radores. Infelizmente, há mais 

mais áreas de lazer e esportes: 
vereadores solicitam reformas 
nos campos “Bom de Bola”

homenagens na Câmara
Profissionais da saúde e evangelizadores são reconhecidos em evento na Casa de Leis

Os meses de junho e julho fo-
ram marcados por eventos de 
homenagens na Câmara Mu-
nicipal. No dia 26 de junho 10 

enfermeiros e técnicos recebe-
ram certificados pelos relevantes 
serviços de atendimento à saúde 
do cidadão. O evento também 

de um ano e meio que nos reu-
nimos com a administração, 
juntamente com os atletas que 
utilizam o espaço, e a prefeitu-
ra ficou de levantar uma verba 
para fazer a reforma, mas até 
agora não tivemos retorno”, 
lembrou o vereador Rogério 

César.

Os campos apresentam grades 
e alambrados retorcidos, muito 
lixo e a grama sintética precisan-
do de manutenção. De acordo 
com os parlamentares, os mora-
dores não conseguem utilizar os 

espaços com segurança.

“É preciso fazer manutenção nos 
campos do Pito e do Guanabara, 
pois há mais de um ano e meio 
as pessoas não praticam esportes 
direito nesses bairros”, reforça o 
vereador José Marcos de Moraes.

comemorou o Dia do Enfermeiro. 
já no dia 24 de julho, foi a vez dos 
evangelizadores da cidade serem 
homenageados. Na data também 

foi lembrado Dia da Consciência 
Evangélica. 

A iniciativa das homenagens foi do 

vereador Emmanuel Garcia de 
Amorim, e contou com a pre-
sença dos vereadores Rogério 
César e Arilson Oliveira. 

agosto de 2019



Saúde: serviços de exames 
laboratoriais suspensos
Vereadores investigaram e, desde maio, não há realização de exames no município devido à falta de verbas para a Saúde

Após diversas denúncias da po-
pulação quanto à falta de reali-
zação de exames laboratoriais 
no município, os vereadores 

de iúna solicitaram explicações 
junto à secretaria de Saúde. De 
acordo com os parlamentares, 
desde maio não há realização 

de exames por meio do serviço 
público municipal de saúde.

“A falta de planejamento da 

transporte de lixo
Parlamentares solicitam cobertura para caminhão de transbordo 

Os vereadores Rogério César 
e Emmanuel Garcia Amorim 
alertaram a administração 
municipal sobre a situação das 
margens da rodovia ES 185 
(Mikeil Chequer) que apresen-
ta grande quantidade de lixo 
deixada pelos caminhos de 
transbordo de resíduos.

De acordo com os parlamen-
tares, o lixo transportado nos 
caminhões que vão para Trin-
dade está caindo às margens 
da rodovia.

“Estamos com problemas 
de transporte de caminhão 

de lixo, que estão indo abertos 
para Santíssima Trindade e as 
sacolas estão caindo pela estra-
da. As margens da rodovia estão 
muito sujas. É preciso colocar 
uma cobertura nos caminhões. 
Está ficando vergonhoso pra 
gente”, analisou o vereador Ro-
gério Cesar.

“Realmente o impacto visual do 
lixo na beirada das nossas es-
tradas está grande, o acúmulo 
de lixo é enorme. Solicito que 
a equipe da limpeza urbana te-
nha um olhar atencioso a essa 
demanda”, solicitou o vereador 
Emmanuel Garcia.

secretaria é muito grande. O 
dinheiro para os exames vêm 
do governo federal e essa ver-
ba foi gasta com pagamento 
de funcionários, por isso hoje 
está esta dificuldade. Além 
dos exames, não há transpor-
te para os pacientes, que não 
têm condições de se locomo-
verem”, alertou o vereador 
José Marcos de Moraes.

O parlamentar informou ainda 
que, de acordo com sua inves-
tigação junto à secretaria mu-
nicipal de Saúde, aproximada-
mente mil pedidos de exames 
estão aguardando para serem 
realizados desde o mês de 
maio. 

“Sem contar que o setor res-
ponsável está perdendo os 
requerimentos de exames dos 
pacientes, que têm que pagar 
nova consulta para conseguir 
outro requerimento”, comen-
tou o vereador José Marcos de 
Moraes.

O vereador Emmanuel Garcia 
de Amorim explicou, durante a 
sessão do dia 29 de julho que 
a secretaria de Saúde enviou 
um ofício para a Casa de Leis, 

explicando o motivo da falta 
de realização de exames.

“Não existe nenhum projeto 
na Câmara de Leis com a so-
licitação de projeto de crédito 
suplementar ou algo parecido, 
solicitando investimento para 
saúde. Tivemos um aumento 
no número de exames no iní-
cio do ano devido ao surto de 
dengue, fazendo com que o 
saldo de exames zerasse. Hoje, 
os trâmites legais estão sendo 
feitos pela administração mu-
nicipal. Esta Casa de Leis não 
tem culpa pela falta de exa-
mes”, afirmou o vereador Em-
manuel Garcia.

O vereador Everaldo Pereira 
Sales reforçou o ofício enviado 
pela administração para justi-
ficar o cancelamento na reali-
zação dos exames. 

“A secretária encaminhou o 
ofício, explicando toda essa 
situação. Usou-se mais dinhei-
ro do que tinha que ser usado 
naquele momento. O processo 
está em tramitação para que 
um novo contrato seja feito 
em setembro”, informou o 
parlamentar.


