
São constantes os discursos e re-
querimentos dos parlamentares 
da Câmara de Iúna que solicitam 
melhorias na gestão municipal 
dos serviços de transporte a es-
tudantes e a pacientes em trata-
mento médico. 

Mesmo após a nova contratação 
dos serviços de transporte para 
estudantes da zona rural, são 
muitas as denúncias de que jo-
vens estão ficando sem ir às aulas 
porque os ônibus estão lotados. 

“Ainda tem aluno que mora pró-
ximo ao Lar dos Velhinhos que 
não está conseguindo entrar 
no transporte escolar, pois os 
veículos estão lotados. Espera-
mos que essa situação se resol-
va logo”, comentou o vereador 
José Marcos de Moraes.

Festa de Emancipação Recursos de R$ 
290 mil são aprovados, originados, de 
acordo com o Poder Executivo, dos 
royalties do petróleo. Pág. 4

Transporte Escolar Vereadores analisam 
situação de ajuste das rotas e solicitam 
informações sobre a reposição das aulas 
perdidas pelos estudantes. Pág. 3

Segurança Pública Vereadores solicitam 
finalização da reforma da delegacia de 
Iúna, além de melhorias de condições de 
trabalho para os policiais. Pág. 2

“Este ano nossos alunos fica-
ram muitas semanas sem aulas 
por causa da falta  do serviço 
de transporte. Eles ainda estão 
muito prejudicados”, avaliou a 
vereadora Maria Miguelina. 

Os parlamentares comentaram 
ainda que a nova modalidade 
de contratação dos serviços de 
transporte gerou mudanças 
nas rotas entre as residências 
e as escolas.

“É triste ver que os ônibus es-
tão passando nas vias princi-
pais do município e que alguns 
alunos não poderão se atendi-
dos porque moram a mais de 
um quilômetro da rota princi-
pal. Não adianta eu economi-
zar recursos e colocar vidas em 
risco, porque muitas crianças 

Transporte para estudantes 
e para pacientes em tratamento 
de saúde: parlamentares 
denunciam falhas nos serviços
O transporte de estudantes da zona rural ainda está deficitário. Vereadores também encaminharão denúncia ao Ministério Público 
sobre falta do serviço de deslocamento de um paciente da Serrinha em tratamento de hemodiálise e de um estudantes da Apae 

caminham sozinhas”, disse o 
vereador Rogério Cézar.

O vereador Arilson Ferreira 
também esclareceu: “Temos 
que deixar bem claro que a 
empresa de transporte não 
está deixando alunos para trás, 
mas sim cumprindo o que o 
sistema exige. Temos que che-
gar a consenso sobre quem é o 
responsável agora”, ponderou.

TranSPorTE ESPEcial
No último mês, os vereado-
res também apontaram outro 
problema: uma aluna da Apae, 
com dificuldade de locomo-
ção, não está recebendo o be-
nefício do transporte gratuito 
de casa para a instituição. 

“A aluna da Apae é idosa e a 
van não a está buscando em 
casa. Já solicitei o serviço vá-
rias vezes, mas os responsá-
veis pelo transporte dizem que 
precisam fazer economia. É in-
crível o que está acontecendo 
nesse governo... é uma falta de 
humanidade!”, afirmou o vere-
ador Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

SaúdE
O vereador José Marcos de 
Moraes, no início de setem-
bro, reforçou o requerimento 
de transporte a um paciente 
em tratamento de hemodiáli-
se, morador da Serrinha, que 
também não é contemplado 
pelo serviço, de sua residên-
cia ao local em que recebe 
tratamento, mesmo tendo 
direito ao serviço.

“A situação do transporte de 
paciente em tratamento de 
hemodiálise ainda não foi 
resolvido, mas eu vejo carro 
“rodando” para cima e para 
baixo, transportando servido-
res. Há mais de um mês eu fiz 
essa solicitação e o coordena-
dor de transporte do municí-

pio disse que resolveria, mas 
até agora, sem providências”, 
reforçou o parlamentar.

“O governo está deixando de 
investir na saúde e na edu-
cação, dizendo que é para 
economizar, mas onde está 
o dinheiro se também está 
faltando recurso para pagar a 
folha de pessoal. Cadê a eco-
nomia? Cadê o planejamen-
to?”, questionou o vereador 
Adriano Ornelas.

Denúncia ao MP “Como membro da Comissão de Educação, 
sugiro que façamos uma visita ao aluno da Apae para produzir-
mos um relatório e encaminharmos ao Ministério Público. Essa 
situação é inadmissível. A Lei exige que haja transporte para 
esse tipo de aluno, nessa condição. O mesmo vale para o pa-
ciente em tratamento”, analisou o vereador Emmanuel Garcia.
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Segurança pública: vereadores 
solicitam finalização da reforma 
da delegacia de iúna Parlamentares discursaram, destacando a importância do 

retorno do funcionamento da delegacia no município, além 
de melhorias de condições de trabalho para os policiais

No dia 11 de setembro, o ve-
reador Emmanuel Garcia de 
Amorim participou de Audi-
ência Pública, em Guaçuí, pro-
movida pela Comissão de Se-
gurança e Combate ao Crime 

Organizado da Assembleia Le-
gislativa do ES. Durante a reu-
nião, foram discutidos temas 
relevantes sobre segurança 
pública e o parlamentar obte-
ve espaço para discursar sobre 
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calendário das sessões
8 de outubro (terça-feira)

18 de outubro (sexta-feira)
28 de outubro (segunda-feira)

Jornal câmara cidadã

as obras de reforma da delega-
cia de Iúna e sobre a falta de 
serviço de guincho e de um pá-
tio credenciado para veículos 
apreendidos.

“Infelizmente, o policial tra-
balha desmotivado na região. 
No exercício de sua função, 
ao abordar motos alteradas 
ou sem documentação, o po-
licial faz o auto de notificação, 
mas tem que liberar o moto-
rista... dez minutos depois, o 
cidadão abordado passa no 
mesmo local, debochando 
dos policiais. Com isso, solici-

casa de apoio: parlamentares reforçam 
solicitação de conserto de muro
Em meados de setembro, 
o Presidente da câmara de 
iúna, joão Elias Horsth, e os 
vereadores Emmanuel Gar-
cia, Rogério Cezar e Arilson 
Oliveira estiveram reunidos 
com representantes da ad-
ministração municipal, da 
promotora pública, do con-
selho tutelar, do conselho 
dos royalties do petróleo e 
diretores da Casa de Apoio 
para discutirem sobre a 
urgência na reparação do 

muro da entidade social.

De acordo com os vereadores, 
o muro caiu e ainda corre ris-
co de desabamento. O prefei-
to municipal, Weliton Virgílio, 
presente à reunião, se compro-
meteu a encaminhar a deman-
da com prioridade à secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos.

tei que o Governo do Estado 
retome o serviço de guincho. 
Durante a Audiência, também 
cobrei que o Presidente da 
Comissão de Segurança re-
tome a demanda da obra da 
delegacia de Iúna, que está 
abandonada. Nossos policiais 
precisam trabalhar de forma 
digna”, comentou o vereador 
Emmanuel Garcia.

Durante a sessão do dia 18 
de setembro, o vereador Júlio 
Maria Oliveira também refor-
çou o pedido de retorno das 
obras da delegacia.

“A situação da Delegacia de iúna 
é complicada. Neste mês de se-
tembro tivemos uma situação 
grave, na qual um homicida 
tentou fugir da delegacia, pulan-
do do segundo pavimento. Há 
cinco anos a delegacia está em 
reforma. Isso coloca em risco a 
segurança de todos, pois se hou-
ver flagrante, é preciso que os 
policiais levem o meliante para 
Venda Nova”, alertou o vereador 
Júlio Maria Oliveira.

Os parlamentares aguardam 
respostas dos poderes executi-
vos municipal e estadual.

Autoridades políticas 
e representantes da sociedade 

e da Casa de Apoio discutem 
parcerias para a execução da obra



Vereadores analisam 
situação sobre a volta do 
serviço de transporte escolar

Com a volta do serviço de 
transporte escolar no municí-
pio, após os estudantes fica-
rem mais de um mês aguar-
dando uma nova contratação 
pela gestão municipal, surgi-
ram dúvidas quanto à repo-
sição de aulas, assim como o 
ajuste das rotas dos ônibus es-
colares na zona rural.

Para sanar essas e outras ques-
tões, os vereadores Emmanuel 
Garcia Amorim, Rogério Cézar, 
Paulo Henrique Leocádio da 
Silva, Everaldo Pereira Sales, 
Arilson Ferreira e o presiden-
te da Casa de Leis, João Elias 

Transporte de estudantes da zona rural ainda é ineficiente

reposição das aulas
No início de setembro, o 
secretário de Educação de 
Iúna, André Ferreira, dis-
cursou na Tribuna livre da 
Câmara e explicou, entre 
outras questões, como se 
dará a reposição das aulas 
para os alunos que não fre-
quentaram a escola no pe-
ríodo em que o serviço de 
transporte escolar esteve 
suspenso.

“O processo de reposição vai 
acontecer de 30 de setembro 
a 27 de novembro e pode ser 
realizado de forma semipre-

sencial. Serão produzidos ma-
teriais para serem entregues 
para cada turma específica, 
após o período de provas. Os 
alunos levarão o material para 
casa, responderem e levarem 
para correção dos professo-
res”, explicou o secretário.

Durante reunião na câmara Municipal, os parlamentares solicitaram ao secretário de Educação informações sobre a 
reposição das aulas perdidas pelos estudantes no período da interrupção do serviço de transporte escolar no município

Estudantes moradores da região do Lar dos Velhinhos ainda estão sem transporte

Horsth, se reuniram no início 
de setembro, na Câmara Muni-
cipal, com o secretário de Edu-
cação, André Luiz Ferreira, o 
assessor Luciano Dutra, a dire-
tora pedagógica do município, 
raquel justino, e a presidente 
do Conselho Municipal de Edu-
cação, Karla Freitas. 

Durante a reunião, os parlamen-
tares solicitaram informações 
sobre o plano de reposição de 
aulas dos estudantes que fica-
ram sem ir à escola. Os repre-
sentantes da gestão municipal 
informaram que a partir do 
próximo mês, os alunos farão 

trabalhos de casa para compen-
sar os dias letivos perdidos. Eles 
também terão direito a fazer as 
avaliações e serão acompanha-
dos pelos professores.

De acordo com os vereadores, 
a retomada do serviço de trans-
porte escolar também vem ge-
rando insatisfação por parte dos 
pais e responsáveis pelos estu-
dantes, pois o novo sistema de 
contratação (Transcolares) não 
está contemplando todos os es-
tudantes da zona rural.

“O que nos foi passado pela 
secretaria de Educação é que 
os ônibus não buscarão as 
crianças que moram a menos 
de três quilômetros da estrada 
principal da rota, a não ser que 
seja provada a dificuldade de 
locomoção do estudante. Nes-
se caso, é necessário procurar 
a escola e levar fotos ou vídeos 
da estrada para comprovar a 
dificuldade”, orientou o verea-
dor Rogério Cézar.

calenDário De rePosição Das aulas
Semana de faltas dos dias 23 a 26/07: 30/09 a 04/10

Semana de faltas dos dias 29/07 a 02/08: 04/10 a 25/10

Semana de faltas dos dias 05/08 a 09/08: 04 a 08/11

Semana de faltas dos dias 12 a 23/08: 18/11 a 27/11

Na última semana de setem-
bro, os parlamentares anali-
saram relatos recebidos de 
pais e responsáveis por estu-
dantes que mora na zona ru-
ral e que não estariam conse-
guindo embarcar nos ônibus 
por estarem lotados.

“Está completando 60 dias 
sem que o transporte esco-
lar funcione adequadamen-
te. Ainda ouço reclamações 
de pais, que relatam que 
seus filhos não estão sendo 
beneficiados com o trans-
porte, de estudante que 
mora há mais de três quilô-
metros de distância da es-
cola. A administração preci-

sa resolver isso de uma vez por 
todas”, disse o vereador Darlan 
Barglini.

“O povo continua cobrando o 
serviço do transporte escolar, 
mas ainda não conseguimos 
resolver isso, ainda tem criança 
sem ir à aula”, reforçou a vere-
adora Maria Miguelina, em ses-
são ordinária da Câmara do dia 
18 de setembro.

Os parlamentares de Iúna co-
bram ações mais eficientes para 
resolver a questão e buscam 
alternativas junto á gestão mu-
nicipal.

“O único culpado não foi só o 

secretário de educação não, 
tem muita gente responsável 
por essa situação, sim, e que 
precisa ser resolvida”, refor-
ça o vereador José Marcos de 
Moraes.

rElaTório 
Na sessão ordinária do dia 18 de 
setembro, os vereadores apro-
varam ofício solicitando a pre-
sença do Controlador do Mu-
nicípio de Iúna, Antônio Júnior, 
para esclarecer, no plenário da 
Câmara, sobre o relatório que 
contém informações detalha-
das sobre os trâmites realizados 
durante o processo de licitação 
e contratação do transporte es-
colar em Iúna.

setembro de 2019



Os vereadores de Iúna apro-
varam na sessão do dia 18 de 
setembro, o projeto de Lei 
que autoriza a administração 
municipal a abrir crédito adi-
cional suplementar, ou seja, a 
investir recursos da ordem de 
R$ 290 mil para custear a fes-
ta de emancipação política do 
município. A votação do proje-
to gerou discussões favoráveis 
e contra a aprovação da pauta.

Antes da sessão para votação 
do projeto, foi realizada uma 
reunião para discussão ampla 
com parlamentares, represen-
tantes da prefeitura e do co-
mércio local. 

“Sou favorável à festa, mas há 
outras necessidades que pre-

Projeto gerou discussões na câmara. De acordo com o documento do Poder Executivo, os valores se originam dos recursos dos royalties do petróleo

cisam ser cumpridas pela ad-
ministração de Iúna, como o 
projeto de reajuste do salário 
dos professores. Além disso, os 
campos Bom de Bola precisam 
de reforma, assim como a Pra-
ça do Ferreira Vale está destru-
ída e ninguém faz nada. Temos 
um compromisso com a asso-
ciação comercial. Meu voto é 
favorável, mas o próximo pro-
jeto com recursos dos royalties 

que não for para atendimento 
a esses problemas, nós não vo-
taremos”, comentou o verea-
dor Rogério Cézar.

“O município está precisando de 
muitas reformas, nossas praças 
estão abandonadas, os campos 
também. Tivemos uma reunião 
com o comércio e vamos votar 
favorável. Há muito tempo não 
temos uma festa. Se os próxi-

mos projetos com recursos dos 
royalties não forem para a fina-
lidade para reformas de lazer, 
não votarei a favor”, reforçou o 
vereador Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva.

“Todas as praças de Iúna estão 
abandonadas, tem lixo joga-
do para todo lado”, comentou 
Maria Miguelina Quintino, ao 
ponderar sobre as prioridades 

de investimentos da adminis-
tração pública.

O vereador Júlio Maria, verea-
dor que manifestou voto contrá-
rio ao projeto, também apontou 
outras prioridades para investi-
mentos. “Não sou contra festa, 
pelo contrário, mas o que nos 
leva a observar é o descaso da 
administração para com o distri-
to de Pequiá, que também tem 
uma pracinha sem grama, árvo-
res sem poda... é o único ponto 
de lazer do distrito. A academia 
popular da localidade nunca 
funcionou”, relatou.

“Votamos o projeto para aten-
der aos anseios dos comer-
ciantes”, explicou o vereador 
Darlan Barglini.

recursos de r$ 290 mil para 
festa em comemoração ao 
aniversário de emancipação 
de iúna são aprovados

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

Paulo Henrique Leocádio
PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita ao Executivo notificar 
a empresa que está cons-
truindo o loteamento “Ci-
dade nova”, visando reparar 
as valas que foram feitas na 
rodovia Estadual ES-185.

4	Indica reforma da ponte 
perto da propriedade rural 
do senhor nei; da ponte 
próxima à propriedade ru-
ral do Senhor Hoover Gilson 
César.

Plenário em ação

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

Marquinho da Saúde 
PDt • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

Rogerinho Cézar
SD • rogerinho@ca-
maraiuna.es.gov.br

4	Solicita ofício da empre-
sa águia Branca, reque-
rendo o retorno da linha 
iúna x Manhumirim, via 
Distrito de Pequiá, às 

4	Moção de Aplausos a Se-
cretaria da Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Educação 
Profissional pelo programa 
QualificarES, que visa a pro-
moção e qualificação profis-
sional do cidadão capixaba.

4	Solicita encaminha-
mento de ofício Depu-
tado Estadual Marcelo 
Santos para solicitar re-
cursos para construção 

17h30, e também ofício 
à empresa  Minastur,  
solicitando o retorno do 
horário antigo de 17h, da 
linha iúna X Pequiá.

Emmanuel Garcia 
Pr • emmanuel@

camaraiuna.es.gov.br

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Delcico Nascimento 
Dos Santos de 65 anos de 
idade, ocorrido em Iúna no 
dia 27 de agosto.

4	Solicita do Executivo có-
pias das atas de resolução 
do Conselho Municipal de 
Educação sobre a reorgani-
zação da rede municipal de 
ensino; das reuniões e das 
assembleias com pais ou 
responsáveis. 

4	Solicita a limpeza da Creche 
Pingo de Gente. 

4	Solicita a construção de uma 
Creche no Bairro Vila Nova.

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

de área de lazer no Dis-
trito de Santíssima trin-
dade,  visando atender 
aos pedidos dos mora-
dores da Comunidade. 


