
Nos dois últimos meses do ano, 
os vereadores da Câmara de 
Iúna analisaram um dos mais im-
portantes projetos de Lei para o 
município: o que estima e fixa re-
ceita e despesa no orçamento da 
administração pública. No próxi-
mo ano, de acordo com o projeto 
aprovado pelos parlamentares, a 
prefeitura municipal terá orça-
mento de R$ 78 milhões – 18% a 
mais do que no ano passado, que 
foi de R$ 66 milhões.

Durante os discursos na sessão 
de votação, os parlamentares 
destacaram, mais uma vez, que 
o projeto continha muitos erros 
de redação – o que resultou em 
diversas emendas modificativas.

Diferente dos anos anteriores, 
este ano os vereadores não fize-
ram emendas sugerindo investi-
mentos específicos, como obras, 
serviços ou aquisição de equipa-
mentos, a partir das demandas 
da população. De acordo com 
os parlamentares, nenhuma das 
39 propostas encaminhadas por 
eles em 2019 foi realizada.

“No ano passado fizemos mui-
tas emendas ao orçamento, 
mas que não foram atendidas. 
Para 2020, não faremos emen-

Recursos Perdidos Parlamentares 
enumeraram emendas obtidas 
na esfera federal, mas que foram 
perdidas por falta de projeto. Pág. 2

Santa Casa Vereadores buscam 
novos recursos para reativar 
a maternidade e manter as 
atividades de emergência. Pág. 3

Transporte Escolar Prazo 
para realização de todo o 
processo licitatório preocupa 
os parlamentares. Pág. 4

Parlamentares aprovam 
orçamento de R$ 78 milhões 
para administrar Iúna em 2020
Projeto de Lei foi votado no início de dezembro, com diversas emendas que corrigiram erros de redação. 
Fatia maior do orçamento vai para as secretarias de Educação e Saúde, que juntas, somam R$ 48,7 milhões em despesas

D E S P E S a S   P o R   Ó R g ã o
Poder Executivo
4 Gabinete do Prefeito R$ 804.600,00
4 Procuradoria Geral R$ 1.013.000,00
4 Controladoria Geral R$ 292.000,00
4 Secretaria Municipal de Gestão R$ 3.786.000,00
4 Secretaria Municipal de Fazenda R$ 3.068.000,00
4 Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio R$ 4.042.000,00
4 Secretaria Municipal de Educação R$ 27.762.500,00
4 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos R$ 7.594.730,00
4 Secretaria Municipal de Interior e Transportes R$ 738.100,00
4 Secretaria Municipal de Saúde R$ 9.000.000,00
4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social R$ 3.655.000,00
4 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo R$ 2.197.000,00
4 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação R$ 88.070,00
4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Segurança Pública R$ 529.000,00

Poder Legislativo
4 Câmara Municipal R$ 3.300.000,00

Moraes e Júlio Oliveira também 
justificaram a posição dos par-
lamentares.

“É triste quando a gente faz 
uma emenda no orçamento, 
como a que fiz de R$ 100 mil 
para a construção de campo e 
área de lazer para Trindade. Al-
gumas pessoas na rua disseram 
que eu menti quando falei que 
não havia terreno público para 
fazer a obra. Distribuiremos 
cópias da escritura do terreno. 
Eu provo, mais uma vez, que o 
terreno existe e que é do muni-
cípio e que pode ser feita obra 
lá, que só depende da vontade 
da administração”, disse o vere-
ador José Marcos de Moraes.

“O orçamento 2020 não tem 
emendas para obras e serviços 
de autoria dos vereadores, por-
que em 2019 fomos chamados 
de irresponsáveis pela adminis-
tração... isso porque sugerimos 
diversos investimentos para o 
bem da população”, concluiu o 
vereador Júlio Oliveira. 

Após aprovada em plenário, o 
projeto foi encaminhado à san-
ção do Poder Executivo. Confira 
abaixo as despesas estimadas 
para cada secretaria municipal.

das, mas isso não nos impede 
de fazermos indicações e re-
querimentos. Só achamos um 

desrespeito da administração 
com as nossas demandas, que 
vem da população”, analisou o 

vereador Darlan Barglini.

Os vereadores José Marcos de 
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Calendário das sessões
7 de fevereiro (sexta-feira)

18 de fevereiro (terça-feira)
28 de fevereiro (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Calçamento de ruas, construção 
de creche e áreas de lazer: 
recursos federais perdidos 
ao longo de 2019

Nas últimas sessões da Câma-
ra, os parlamentares de Iúna 
enumeraram diversas emendas 
parlamentares que foram obti-
das por eles na esfera federal, 
mas que foram perdidas por 
falta de projeto ou de adequa-
ção de documentação por par-
te da administração municipal.

O vereador Júlio Maria Oliveira 
comentou que são muitos os 
contatos e reuniões realizados 
com deputados estaduais e 

federais para buscar recursos 
para quadra, equipamentos es-
portivos, ambulância, farmácia 
móvel, e creche em Pequiá.

“Infelizmente, muitos recursos 
estão sendo perdidos pela admi-
nistração pública por falta de in-
teresse para fazer projeto ou por 
não atender às cláusulas dos pro-
jetos dos governos estaduais e 
federais. São muitos os compro-
missos não cumpridos pela atual 
administração. Já ouvimos várias 
vezes alguns secretários dizerem 
que não vão atender aos pedidos 
dos vereadores”, analisou o par-
lamentar.

“Só nesta administração já fo-
ram dois recursos perdidos do 
deputado Manato. Nós esta-
mos perdendo viagem. O mês 
passado, por exemplo, era pre-
ciso instalar uma academia po-

pular em Laranja da Terra, mas 
ainda não vimos nenhuma mo-
vimentação para isso”, explicou 
o vereador Rogério Cézar.

“Nos meus mandatos, os prefei-
tos me atenderam bem pouco 
para o meu distrito, mas nesta 
administração atual quase nada... 
Vamos perder um recurso para 
calçamento da Rua Carlos Co-
lombo e Rua Sebastião Correa”, 
lembrou o Presidente da Câmara 
João Elias Colombo Horsth.

“São muitos os compro-
missos não cumpridos 

pela atual administração. 
as obras que estão sendo 
feitas são apenas as que 

o prefeito quer”.

Júlio Maria de oliveira
VEREADOR

“Estamos indo a Brasília, 
fazendo reuniões, bus-
cando investimentos, que 
estão sendo perdidos 
por falta de planilha 
e de projetos”.

Rogério Cézar
VEREADOR

Vereadores afirmam que inúmeros investimentos dos governos Federal e Estadual 
são perdidos por falta de projeto e de planejamento por parte da gestão municipal



Santa Casa de Iúna: 
vereadores buscam novos 
recursos para reativar 
a maternidade
O hospital não realiza mais partos com cesárea pelo SUS e também precisa de recursos para manter as atividades de emergência

Embora o projeto de Lei que 
define o orçamento do muni-
cípio em 2020 informe em seu 
artigo 8º que “... o Poder Exe-
cutivo poderá firmar convênios 
com outras esferas de gover-
nos, instituições privadas, as-
sociações e cooperativas para 
o desenvolvimento dos progra-
mas (...)”, os vereadores se per-
guntam sobre o real motivo de 
a Prefeitura perder inúmeros 
recursos estaduais e federais 

ao longo de 2019. Um dos mais 
importantes deles foi o mon-
tante de mais de R$ 1 milhão 
que deixou de ser investido no 
hospital Santa Casa de Iúna.

O hospital não realiza mais par-
tos pelo SUS e também precisa 
de recursos para manter as ati-
vidades de emergência.

“A Santa Casa perdeu convênio 
para realização de parto. Por que 

a administração, que faz a gestão 
da entidade, ainda não resol-
veu essa situação? Até quando 
nossas gestantes terão que se 
aventurar para fazer um parto 
em outro município, porque não 
conseguem chegar ao hospital 
para onde é removida? Já acon-
teceu, este ano, de quatro mães 
ganharem bebês na ambulância. 
Isso é desumano! A Santa Casa 
encontra-se sob responsabilida-
de do município”, analisou o ve-

Comércio ambulante
Câmara solicita reunião com administração municipal 

O vereador Emmanuel Gar-
cia solicitou uma reunião 
com a gestão municipal para 
definir e regulamentar a ati-
vidade de comerciantes am-
bulantes em Iúna.

“Há dois anos estamos ten-
tando resolver a autorização 
e a liberação dos ambulantes 
em Iúna. Agora, particular-
mente no município estamos 
vivenciando uma crise de 
empregos. Muitas pessoas 
podem tirar seu sustento 

por meio das vendas, mas infe-
lizmente a administração não 
consegue concluir o processo 
de autorização para que os co-
merciantes ambulantes possam 
trabalhar legalmente”, analisou o 
parlamentar.

De acordo com Emmanuel Gar-
cia, a proposta é que sejam 
definidos pontos para que co-
merciantes ambulantes possam 
atuar, assim como as taxas para 
obter permissão, sem atrapalhar 
o comércio permanente.

reador Darlan Silva Barglini.

“Os recursos que os vereadores 
correm atrás não estão sendo 
aproveitados, porque a admi-
nistração está perdendo esses 
recursos”, explicou o vereador 
Adriano Ornelas.

Os parlamentares analisam a 
situação, principalmente, das 
gestantes que não podem pa-
gar para fazer a cesárea de for-
ma particular.

“Gestantes chegam à Santa 
Casa sem dinheiro para fazer a 
cesárea. Durante o atendimen-
to, as pessoas ficam preocu-
padas e acabam pagando pelo 
parto com muita dificuldade, 
porque a Santa Casa perdeu 
o recurso e o município ainda 
não resolveu”, comentou o ve-
reador Rogério Cézar.

Como proposta, os parlamen-
tares indicaram a realização de 
reuniões para articular os diver-
sos poderes e setores da admi-
nistração municipal, estadual e 
federal para buscar recursos.

“Sugiro marcarmos uma audi-
ência com o governador e com 
nossos deputados para discu-
tirmos sobre os recursos para 
a Santa Casa”, sugeriu o Pre-
sidente da Câmara, João Elias 
Colombo Horsth.

“A Comissão de Saúde da Câ-
mara pode cobrar do secretário 
de Saúde do Estado para saber 
o que está acontecendo, por 
que ainda não voltou a fun-
cionar a maternidade na Santa 
Casa. Com todas as dificulda-
des, éramos referência, fazía-
mos cesárea em Iúna. Está na 
hora de o prefeito abraçar essa 
causa e cuidar das crianças que 
vão nascer no município. É pre-
ciso disponibilizar mais recur-
sos”, solicitou o vereador José 
Marcos de Moraes. 

 “Acredito que tem que partir 
desta Casa de Leis um movi-
mento com diretoria da Santa 
Casa, com secretários munici-
pais e estaduais de saúde. Se a 
gente esperar, a maternidade 
não será reativada”, reforçou o 
vereador Emanuel Garcia.

dezembro de 2019



Transporte escolar novamente na 
pauta de discussão da Câmara
Até meados de dezembro, de 
acordo com os vereadores de 
Iúna, o processo de licitação 
do serviço de transporte esco-

Prazo para realização de todo o processo licitatório preocupa os parlamentares

lar para o município ainda não 
havia sido divulgado. O fato 
tem preocupado os parlamen-
tares, uma vez que dentro de 

40 dias se iniciam as atividades 
letivas de 2020.

“Sobre o transporte escolar, 

Jovens são eleitos defensores da apae de Iúna
No dia 8 de dezembro, a 
Câmara aprovou Moção de 
Aplausos para os jovens Ro-
drigo Teixeira e Sthephany 
Dias por serem os eleitos 
para representarem regio-
nalmente e nacionalmente 
as pessoas com deficiência 
atendidas pela Apae de Iúna.

Eles foram eleitos como au-
todefensores, ou seja, porta-
-vozes dos seus colegas. Eles 
têm assento e voz em todas 
as assembleias e reuniões 
da diretoria de cada Apae. 
Trata-se de um programa 
que estimula o exercício de 
cidadania, seja na família, na 
comunidade ou na própria 
instituição.

“Sei que eles farão esse tra-

balho muito bem, representan-
do as pessoas com deficiência 
de Iúna. Sabemos que a luta 
para manter a Apae é grande”, 
comentou o vereador Rogério 
Cézar. 

Como autodefensores, a partir 
de agora os jovens, que viven-
ciam os obstáculos cotidianos 
da pessoa com deficiência, 
participarão ativamente de 
ações e propostas em busca 
pela inclusão, garantindo os 
direitos das pessoas com defi-
ciência intelectual e múltipla e 
suas famílias. 

 “Parabéns aos dois jovens pela 
nova função. As pessoas acre-
ditam em vocês para fazer a 
diferença na Apae”, disse o ve-
reador José Marcos de Moraes.

ainda não chegou o processo 
de licitação... nem aditivos ao 
contrato atual do serviço foram 
feitos. Não sabemos o que está 
acontecendo!”, afirmou o vere-
ador Rogério Cézar.

“Será que o edital fica pronto 
ainda este ano? Se o edital fi-
car pronto até o final dezem-
bro será que no mês de janeiro 
consegue se efetuar todas as 
etapas do processo licitatório? 
Quantos alunos mais serão pre-
judicados?”, indagou o verea-
dor Emanuel Garcia.

Nas últimas sessões de dezem-
bro, os vereadores analisa-
ram uma nota divulgada pela 
Prefeitura sobre uma possível 
normalização do serviço de 
transporte escolar.

“Estão equivocadas as infor-
mações que a Secretaria de 
Educação divulgou afirmando 
que os alunos não foram pre-
judicados com a falta do trans-

porte escolar no segundo se-
mestre. Nós ainda temos mais 
de 500 alunos prejudicados. 
Fiquei sabendo, inclusive, que 
a linha que vinha da água Po-
tável para trazer alunos para a 
Escola Viva foi extinta do con-
trato, então esses alunos não 
terão o direito de estudar na 
escola”, informou o vereador 
Júlio Maria de Oliveira.

“O transporte escolar está de-
ficitário desde agosto deste 
ano, ou seja, há mais de qua-
tro meses muitos alunos estão 
sendo prejudicados. Todas es-
sas dificuldades foram resulta-
dos do discurso do gestor da 
administração municipal que 
reforçava que havia corrupção 
no serviço do transporte, com 
altos custos do serviço e que 
era necessário fazer economia. 
Mas como justificar o altíssimo 
valor gasto este ano com o 
transporte? Era essa a inten-
ção do governo?”, analisou o 
vereador Darlan Silva Barglini.

“Ainda não chegou o 
processo de licitação”

“Será que o edital fica 
pronto ainda este ano?”

“Nós ainda temos mais de 
500 alunos prejudicados”

“Resultados do discurso do 
gestor da administração”


