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Há quatro semanas os estudan-
tes de Iúna estão sem ir à escola 
por falta de transporte. O serviço 
foi suspenso em julho, após a fi-
nalização do contrato emergen-
cial com a prestadora do servi-
ço. Após diversas tentativas por 
parte da Prefeitura Municipal de 
fazer uma nova licitação, denún-
cias surgiram por parte dos ve-
readores, que solicitaram apura-
ções junto ao Ministério Público 
e às procuradorias do município 
para identificar possíveis irregu-
laridades no processo. Vereado-
res calculam que mais de R$ 8 
milhões deverão ser gastos este 
ano em contratos emergenciais.

“Essa situação está vergonho-
sa e inadmissível. Quem vai se 
responsabilizar pelo ensino aos 
alunos, pelo tempo que estão 
perdendo? É esse dano que nos 
preocupa. E essa responsabili-
dade é do prefeito municipal. 
É preciso assumir o erro. E não 
adianta jogar a culpa nas empre-
sas, nos vereadores, e no secre-

Infraestrutura Projeto autoriza 
contratação de engenheiro civil
por tempo determinado. Pág. 4

Créditos Adicionais Parlamentares aprovam 
mais de 1,8 milhão, com fatia maior para 
pagamento de salários dos servidores. Pág. 4

Transporte Escolar Vereadores calcularam 
que mais de R$ 8 milhões deverão ser gastos 
este ano em contratos emergenciais. Pág. 2

tário... a responsabilidade é do 
prefeito”, analisou o vereador 
Adriano Salviete.

LICITAção “sAboTAdA”
Durante a sessão do dia 08 de 
agosto, o vereador Everaldo Pe-
reira Sales afirmou em seu dis-
curso que o edital da licitação 
realizada no dia 18 de julho havia 
sido “sabotado”. 

“Eu acho que houve atraso, demo-
ra, foco e falta de correr atrás no 
tempo certo para a licitação. A li-
citação que foi marcada para o dia 

18 de julho, na verdade foi sabota-
da. Foi feito um edital e descobri-
ram que alguém mexeu em uma 
letra do edital para que outras 
empresas não conseguissem con-
correr à licitação. Teve que marcar 
a licitação de novo, para o dia 30, 
que foi no Ginásio de Esportes. 
Duas empresas foram para a lici-
tação, e as duas do mesmo dono. 
O que isso ia dar? A empresa AG 
Turismo apresentou um balanço 
que ela estaria “quebrada”. E isso 
foi intencional, porque não acredi-
to que os profissionais da empresa 
apresentariam um balanço falido 

Vereadores denunciam ao 
Ministério Público processo de 
licitação do transporte escolar
Possível “sabotagem” em edital para licitação de transporte escolar foi o foco da ação junto ao MP. Estudantes estão sem ir à 
escola há um mês após contrato emergencial dos serviços de transporte ter chegado ao final, sem novo processo de licitação

e depois falar que foi erro do con-
tador. Que a intenção era obrigar o 
prefeito a fazer um contrato emer-
gencial de seis meses por um va-
lor relativo a um ano que foi tudo 
planejado para a empresa ser ina-
bilitada. Espero que esse processo 
seja resolvido com transparência 
e que realmente o transporte es-
colar não seja mais uma fonte de 
corrupção e desmando, de indica-
ções políticas”, afirmou o vereador 
Everaldo Pereira Sales.

“Trinta meses se passaram para 
agora falarem que existe corrup-

dEnúnCIA Ao MP
Diante das análises apresenta-
das pelo vereador Everaldo Sa-
les, os vereadores Júlio Oliveira 
e Rogério César solicitaram 
que a Câmara encaminhasse a 
denúncia ao Ministério Públi-
co e que também solicitasse à 
prefeitura informações sobre o 
motivo pelo qual foi prorroga-

do o prazo do edital de licitação do 
dia 18 para o dia 30 de julho. “Sa-
botar o edital é crime. O prefeito 
tem que apurar para saber quem 
alterou o edital, tem que abrir um 
procedimento. Vamos acionar o 
Ministério Público para apurar 
essa denúncia, principalmente se 
foi para beneficiar alguém”, suge-
riu o vereador Júlio Oliveira. 

“Esse é um problema adminis-
trativo, da Prefeitura de Iúna. 
Nós, vereadores, estamos para 
apoiar no que for preciso para 
esse problema acabar, mas 
nesse momento só depende 
da gestão. E nós não temos in-
formação de nada, como pode-
mos ajudar?”, disse o vereador 
Rogério César.

ção no serviço de transporte esco-
lar... Se existe corrupção, a gestão 
atual está participando dela, ou 
agora, por algum motivo, querem 
acabar com a licitação?”, questio-
nou o vereador Darlan Barglini.

Já na sessão do dia 19 de agosto, 
após apurar informações sobre o 
edital do processo de licitação, o 
vereador Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva afirmou que houve 
um erro grave no edital.

“Sobre a denúncia de possível sa-
botagem, fui investigar e descobri 
que não houve sabotagem, mas 
sim um erro cometido pela admi-
nistração municipal, uma incom-
petência da administração porque 
solicitaram no edital que houvesse 
seguro total de todos os veículos, 
e isso impediu que as empresas 
pudessem participar. Isso come-
çou com o prefeito, que decretou 
que não prorrogassem os contra-
tos”, informou o parlamentar.

Continua na página 2



Estudantes há um 
mês sem transporte 
para frequentar aulas 
Vereadores calcularam que mais de R$ 8 milhões deverão ser gastos este ano em 
contratos emergenciais para a realização do serviço de transporte dos estudantes

Há pelo menos 10 meses a falta 
de veículos para transportar es-
tudantes da zona rural e urbana 
a diversas instituições de ensino 
vem preocupando os parlamen-
tares, que afirmaram nas últimas 
sessões da Câmara que jovens 
sem ir à escola por falta de trans-
porte é uma situação que jamais 
ocorreu em gestões anteriores. 

“O governo passado podia ter 
todos os defeitos, mas não vi 
criança perder aula nem um dia 
sequer. Em várias reuniões nas 
quais participei com a atual ges-
tão, a todo o momento disseram 

que haveria tempo para fazer 
os trâmites para contratação do 
transporte e agora estamos nes-
sa situação”, alertou o vereador 
Arilson Ferreira.

Na sessão do dia 08 de agosto os 
parlamentares voltaram a refor-
çar a urgência na realização de 
um novo contrato, uma vez que 
o processo educacional dos es-
tudantes está sendo prejudicado 
pela falta de frequência às aulas.

“O discurso do prefeito é de que 
essa situação foi resultado de uma 
ação para gerar economia para o 

Mesa DiRetoRa PRESIDENTE João Elias Colombo Horsth (PDT) • VIce-PreSIdente Júlio Maria de Oliveira (SD) • SECRETáRIO 
Darlan Silva Barglini (PMN)  |  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
9 de setembro (segunda-feira)

18 de setembro (quarta-feira)
27 de setembro (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

GAsTos ELEVAdos 
O vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva se lembrou 
dos custos que serão gerados 
com o novo contrato, ao lon-
go de 2019.

“Fizeram um contrato emer-
gencial de seis meses que cus-
tou R$ 5,5 milhões, sendo que 
o ano passado todo foram 
gastos quase R$ 7 milhões... 
olha o tamanho da despesa! 
O que falta nesse governo é 
planejamento. Aprovamos 
projetos de urgência, e de 
suplementação de recursos 
para custear o transporte, 
mas mesmo assim a falta de 
planejamento da gestão não 
conseguiu resolver o proble-
ma”, avaliou.

A prefeitura de Iúna publicou 
no dia 12 de agosto, no Diá-
rio Oficial do estado, o edital 
de contratação por dispensa, 

para um contrato emergen-
cial de seis meses. De acordo 
com a publicação, o município 
vai pagar R$ 2.447.164,60 re-
ferentes aos lotes 01, 02, 03 
e 04, mas a empresa Ibitirama 
transporte escolar desistiu 
da contratação dos lotes. Em 
seguida, no dia 20 de agosto, 
a segunda colocada foi convo-
cada para o processo emer-
gencial e, assim que o con-
trato for assinado, espera-se 
que o transporte escolar seja 
regularizado.

MAnIfEsTAçõEs
Pais e responsáveis pelos es-
tudantes que utilizam o trans-
porte escolar para frequen-
tarem as escolas das redes 
municipal, estadual e federal 
de ensino foram às ruas para 
manifestarem e solicitaram 
do Poder Público urgência na 
contratação de uma nova em-
presas para prestar o serviço.

município, mas olha o que aconte-
ceu? Tiveram 30 meses para fazer 
a licitação! É uma vergonha para 
o município. Marcaram uma data 
para março, remarcaram para 
maio, depois para o dia 18 de ju-
lho, inabilitaram uma empresa e 
ainda não resolveram a situação 
até agosto”, analisou o vereador 
Darlan Barglini.

Além disso, os vereadores calcu-
laram que mais de R$ 8 milhões 
deverão ser gastos este ano em 
contratos emergenciais para a 
realização do serviço de trans-
porte dos estudantes.

João Elias Colombo Horsth
Pdt • joao.elias@camaraiuna.es.gov.br



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

4Solicita a construção de rede 
de saneamento básico na lo-
calidade de Boa Sorte, Distrito 
de Nossa Senhora das Graças

4Solicita convocação do Presi-

4	Solicita que seja encaminhado 
ofício ao Presidente da CE-
san, solicitando para adicionar 
à Planilha do Projeto de Esgota-
mento Sanitário ligando  APAE 
à Avenida Prefeito Welinton 
Firmino do Carmo e Rua Tacla 
Chequer no Bairro Vale Verde. 

4	Solicita ofício ao Prefeito Mu-
nicipal para informar, no prazo 
legal, quantos são os agentes 
de Saúde do município; a área 
de trabalho de cada agente; 
quantas famílias são atendidas; 
e encaminhar o mapa atualiza-

4	Solicita reforma dos 
campos “Bom de Bola” 
dos bairros Nossa Senho-
ra da Penha e Guanabara.

4	Solicita substituição das 
lâmpadas do sistema 
de iluminação pública 
do município por lâm-
padas de led, visando 
economia de gastos.

4	Solicita o restabele-

Rogerinho Cézar
Sd • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

João Elias Colombo Horsth
Pdt • joao.elias@camaraiuna.es.gov.br

dente do Conselho do Par-
que industrial, senhor Gilmar 
loura, para prestar esclareci-
mentos, na tribuna desta Casa 
de Leis, sobre o andamento e 
regularização dos empreendi-

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

4	Solicita manutenção do 
telhado do Prédio da es-
cola elza Castro scardini, 
localizada no Distrito de 
Santíssima trindade.

4	Solicita encaminhamen-
to de ofício à Secretaria 
de agricultura do esta-
do sobre manutenção 
do asfalto Caminhos do 

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

4	Solicita a construção de 
calçamento da Rua Valter 
Pereira sales, Distrito de 
Nossa Senhora das Graças.

4	Solicita reparo na ilumina-
ção pública nas Avenidas 
Ademar Vieira da Cunha e 
Avenida José Luís de Castro 
(bairro Vila Nova), na rua As-
trogildo Silveira (Guanaba-
ra), nas ruas Pedro Caetano, 
Espírito Santo e Bento de 
Almeida Moço, na Travessa 
José Pedro de Amorim e na 

go do Lage (entrada da Ponte 
do Figueiredo), das vias que 
compreendem o Córrego So-
corro (entre Nossa Senhora 
das Graças e Barro Branco), 
das estradas entre o Córrego 
Barra da Serrinha até o Cór-
rego da Serrinha, das locali-
dades de Santa Clara e São 
José Operário e Serrinha I e II.

4	Solicita reparo da ilumina-
ção da Praça namir angêlo 
Gonçalves, ao lado da Co-
munidade Católica São Vi-
cente de Paula.

cimento dos semáforos 
da cidade, em frente ao 
Supermercado PAMI e no 
cruzamento da Avenida 
Deputado João Rios com a 
Rua Argemiro Antônio. 

4	Solicita que seja publicado 
edital de concurso públi-
co para preenchimento de 
cargos vagos do quadro de 
servidores do município de 
Iúna.

Avenida São Vicente de Paula, 
no bairro Quilombo, e na Rua 
darcy Batista Gonçalves, Bairro 
do Pito e na Rodovia Coronel 
Leôncio Rezende.

4	Moção de Pesar pelo faleci-
mento de estela arêas amo-
rim Cardoso Purcino, filha de 
Edson Cardoso Purcino e Re-
nata Aparecida Arêas Amorim, 
nascida no dia 12 de junho de 
2018 e falecida no dia 31 de 
maio de 2019, deixando sauda-
des entre familiares e amigos.

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

Júlio Soldado
Sd • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

Darlan Silva Barglini, PMn • darlan@camaraiuna.es.gov.br
Rogerinho Cézar, Sd • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

Arilson Ferreira de Oliveira
Pdt • arilson@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita informações à Prefei-
tura Municipal sobre no pra-
zo regimental, se os serviços 
executados na propriedade 
do Senhor Anderson castilho, 

4	Moção de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
senhor Carlindo Ferreira, 
ocorrido no dia 13 de ju-
lho, em Vitória/ES. O faleci-
do era pai três filhos, deixa 

4	Solicita limpeza e lavagem 
das ruas, desobstrução 
dos bueiros e pintura dos 
meio fios do distrito de 
Nossa Senhora das Graças.

Distrito de Pequiá, pela subpre-
feitura, foi através de horas má-
quinas concedidas pela Secre-
taria de Agricultura, através do 
talão de guia do produtor rural. 

seis netos e inúmeras amiza-
des na sua comunidade.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do senhor 
Robson Cézar, ocorrido no dia 

4	Solicita informações ao 
Poder executivo, no prazo 
de lei, relatório completo 
acompanhado de fotos re-
ferente às manilhas adquiri-

4	Solicita serviços de rede 
pluvial e calçamento da 
Rua Rivadal Manoel de 
Souza, no bairro Nossa 
Senhora da Penha.

06 de agosto de 2019. O 
falecido residia em Piú-
ma, filho de Jusimar e 
dídimo Agostinho cézar, 
residentes na localidade 
de Terra Corrida.

das pela municipalida-
de no decorrer do ano 
de 2019, para que seja 
analisado pelo Poder 
Legislativo. 

mentos do Parque. 

4Solicita reforma geral dos 
Campos “Bom de Bola” 
dos Bairros Nossa Senho-
ra da Penha e Guanabara.

4	Solicita serviço de patro-
lamento e ensaibramento 
das estradas das comuni-
dades de Pilão I e II, distrito 
de Pequiá.

Campo, em torno do Parque 
Industrial.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento da se-
nhora Luzia Batista Gomes, 
ocorrido no dia 27 de julho. 
Natural de Iúna, era mora-
dora da localidade de Boa 
Sorte, distrito de Nossa Se-
nhora das Graças.

do de atuação de cada Agente.

4	Solicita o serviço de constru-
ção de Quebra-Molas próximo 
ao local onde está funcionando 
a Escola Deolinda Amorim de 
Oliveira, Bairro Guanabara, haja 
vista que no local tem grande 
fluxo de crianças e ser próximo 
a Escolas e Unidade de Saúde.

4	Solicita o serviço de patrola-
mento e ensaibramento das 
estradas vicinais de diversas lo-
calidades: ligando o Córrego dos 
Veados, das estradas do Córre-

agosto de 2019



Os vereadores de Iúna aprova-
ram na sessão do dia 19 de agos-
to vários projetos para atender 
ao orçamento da gestão munici-
pal, totalizando a abertura de R$ 
1,8 milhão em crédito adicional. 
A maior parte dos recursos são 
provenientes do governo federal 
e serão utilizados para aquisição 
de ambulância, de retroescava-
deira, para reforma de unidade 
de saúde, para compra de equi-
pamentos e materiais para As-

recursos serão utilizados para aquisição de ambulância, de retroescavadeira, reforma de unidade de saúde e para compra de 
equipamentos e materiais para assistência social. Fatia maior é para pagamento de salários dos servidores da administração direta

siudes (Associação Iunense para 
o desenvolvimento Social). Fatia 
maior é para pagamento de sa-
lários dos servidores da adminis-
tração direta.

Para atender à gestão no que 
se refere ao pagamento de 
vencimentos, diárias, auxílios 
alimentação aos servidores, os 
vereadores aprovaram a aber-
tura de crédito no valor de R$ 
1.371.000,00. O fato de haver a 

Projeto autoriza contratação de engenheiro civil
Profissionais serão contratados por tempo determinado de até 6 meses

Para reforçar a equipe de pro-
fissionais da engenharia da 
administração municipal, a Câ-
mara aprovou a contratação de 
até dois engenheiros civis para 
atuar na Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Urba-
nos, por tempo determinado 
de até 6 meses.

De acordo com o projeto do 
Poder executivo, a contratação 
dependerá de aprovação dos 
profissionais por meio de pro-

cesso seletivo simplificado. Os en-
genheiros cumprirão carga horária 
de trabalho de 40 horas semanais 
e salário previsto de R$ 4.816,30.

EsCoLA EM bonsuCEsso
A Câmara também aprovou pro-
jeto de Lei que denomina “Escola 
Municipal de Ensino Fundamental 
Evaldia Rosa de Almeida” a unida-
de de ensino localizada no distrito 
de Bonsucesso. A denominação 
foi de autoria do vereador Everal-
do Pereira Sales.

necessidade de suplementação 
no orçamento preocupou os 
parlamentares.

“Que administração é essa? Em 
agosto e a gestão já precisa de 
adicional para ajudar na folha 
de pagamentos de servidores 
da Prefeitura”, comentou o ve-
reador Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

“Será que no mês de agosto já 

estão pedindo suplementação 
para pagamentos de vencimen-
tos? Imagina quando chegar de-
zembro?”, analisou o vereador 
Júlio Oliveira.

As demais aberturas de créditos 
suplementares são especificadas 
para serem utilizadas na aqui-
sição de equipamento e mate-
rial permanente para atender a 
Assiudes no valor de R$ 70 mil, 
para aquisição de uma ambulân-

cia no valor de R$ 80 mil, outros 
R$ 99.999,00 para reforma da 
unidade de saúde do bairro Pito 
e R$ 200 mil para aquisição de 
retroescavadeira.

“Espero que, quem sabe, essa 
ambulância vá para Pequiá... Já é 
a quarta ou a quinta ambulância 
aprovada este ano e ainda não re-
cebemos nenhuma para anteder 
aos pacientes do distrito”, comen-
to o vereador Júlio Oliveira.

Parlamentares aprovam créditos 
adicionais de mais de R$ 1,8 
milhão no orçamento municipal


