
Professor premiado Parlamentares 
parabenizam professor de Iúna, que 
ganhou na categoria “experiência 
pedagógica” do Programa Agrinho. Pág. 2

Obras da Cesan Vereadores 
cobram reparos no 
calçamento das ruas e 
avenidas da cidade. Pág. 3

Ano letivo Após o período das 
fortes chuvas que atingiram 
o município, volta às aulas é 
adiada em uma semana. Pág. 4

Vereadores solicitam da gestão 
municipal relatório sobre uso de 
veículos públicos fora do horário 
de expediente Parlamentares denunciam casos em 

carros da administração foram  usados 
para fins particulares

No final de dezembro, os ve-
readores de Iúna solicitaram 
da administração municipal 
relatórios sobre o uso dos veí-
culos públicos, especialmente 
com justificativas para o uso de 
carros fora do horário de expe-
diente da Prefeitura. Os parla-
mentares relataram que, após 
fiscalizarem, observaram que 
existem servidores utilizando 
os veículos também em locais 
particulares.

“Eu gostaria de saber por que 
um funcionário da Prefeitura 
guarda um carro do municí-
pio às nove horas da noite em 
uma garagem particular no 
bairro Guanabara e sai do veí-

culo de chinelo de dedo? Fiz a 
denúncia e ainda não chegou 
um documento para o Controle 
Interno da Prefeitura investigar. 
Vou levar o caso ao Ministério 
Público, porque isso é um ab-
surdo”, comentou o vereador 
José Marcos de Moraes.

“As pessoas estão guardando 
carros da administração em 
suas casas. Não sei o que o go-
verno está pensando sobre os 
servidores que usam veículos 
públicos para uso particular. 
Não concordo com essa postu-
ra. A Casa de Leis tem que exi-
gir explicações da gestão sobre 
os motivos de usarem os veí-
culos em locais e horários fora 

de expediente. Estou cansado 
de ouvir as pessoas falando na 
rua que tem servidor usando 
carro público como carro de 

passeio”, comentou o vereador 
Rogério Cézar.

Até o fechamento desta edi-

ção, nenhum relatório foi 
encaminhado pela adminis-
tração à Câmara para esclare-
cimentos.

Cidadã
Câmara
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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

Parlamentares parabenizam 
professor premiado por 
desenvolver projeto de 
fossa ecológica Professor de história da EMEF Elza de Castro scardini, em Iúna, Victor 

silva salaroli do Nascimento, conquistou a primeira colocação na 
categoria experiência pedagógica do Programa Agrinho

O professor de história da 
EMEF Elza de Castro scardini, 
em Iúna, Victor silva salaroli 
do Nascimento, conquistou a 
primeira colocação do Progra-
ma Agrinho na categoria Expe-
riência Pedagógica com uma 
fossa ecológica desenvolvida 
na escola. O projeto foi muito 
bem visto e a escola conseguiu 
outras 100 fossas sépticas da 
prefeitura para a comunidade.

o programa, que é promovi-
do pelo serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Es-
pírito santo (sENAR-Es), em 
parceria com a federação da 
Agricultura e Pecuária do Espí-

rito santo (FAEs), os sindicatos 
rurais e as secretarias muni-
cipais de educação, trabalhou 
durante o ano o tema “Inova-
ção e tecnologia em defesa do 
Meio Ambiente”.

de acordo com o professor Vic-
tor, o projeto de fossas sépti-
cas incentivou os estudantes a 
desenvolverem um comporta-
mento responsável na comuni-
dade onde vivem. “todo o es-
goto da cidade era dispensado 
no rio que corta o distrito, de 
onde é captada a água que a 
população consome. E a partir 
deste problema desenvolve-
mos uma fossa séptica na esco-

la. Como professor de história 
eu acredito que o homem é 
história e ele muda no decorrer 
do tempo. Já é visível nos alu-
nos uma mudança de atitude, 
eles estão bem mais críticos”, 
destacou Victor.

A cerimônia de premiação do 
Agrinho contou com mais de 
dois mil participantes. os ven-
cedores receberam motoci-
cleta, notebook e impressora, 
smart tV, bicicleta, smartphone 
e mochilas de material recicla-
do, de acordo com a categoria 
e a colocação.

*Com informações do Senar-ES

EstudAntEs Em VisitA à CâmArA. 
Mais uma turma de estudantes do 3º ano do ensino 
Fundamental  da escola Dr. nagem Abikahir visitaram 
a Câmara de Iúna, acompanhados pelo Presidente 
da Casa de leis, João elias Colombo Horsth e pelo 
vereador Rogério Cézar, para conhecer as atividades 
desenvolvidas no Poder Legislativo. A iniciativa fez parte 
do projeto pedagógico da escola, desenvolvido pela 
pedagoga Rosângela Bard Toledo Alves e colocado em 
prática pelas professoras Glaucia Justo Lemos, Gercília 
Maria de Paula Barbosa, Maria Gervania de Souza 
Nascimento, Bruna Silva Gomes, Leidiane Dias Martins, 
Lucimar dos Reis, Elizandra Cazati, Ivete Silva Pinto de 
Oliveira, Ana Mirian Mendonça Vieira Barros e pelo 
professor romário de Castro silveira Junior.



panhando o processo. “Uma 
nova empresa está assumindo 
o serviço. A diretoria da Cesan 
está ciente disso e reafirma que 
é de responsabilidade da saliah 
o pagamento das dívidas dos for-
necedores e dos empregados. só 
que ainda não resolveram nada. 
sabemos que a nova empresa 
deverá assumir as dívidas. A cida-
de virou um caos, a chegada do 
município está com as ruas em 
péssimo estado”, explicou.

Abono do magistério: 
vereadores derrubam 
veto

Prazo para eleitor regularizar título termina em maio
Quem não estiver em dia com documento, não poderá votar nas eleições

os cidadãos que tiveram o 
título de eleitor cancelado 
têm até o dia 6 de maio 
para regularizar a situação. 
Após o prazo, quem não 
estiver em dia com o do-
cumento, não poderá vo-
tar nas eleições municipais 
de outubro, quando serão 
eleitos prefeitos, vice-
-prefeitos e vereadores nos 
5.568 municípios do país.

No ano passado, 2,4 mi-
lhões de títulos foram 
cancelados porque os elei-
tores deixaram de votar e 
justificar ausência por três 
eleições seguidas. Para a 
Justiça Eleitoral, cada turno 
equivale a uma eleição.

Para regularizar o título, o 
cidadão deve comparecer 
ao cartório eleitoral pró-

ximo a sua residência, pre-
encher o requerimento de 
Alistamento Eleitoral (RAE) 
e apresentar um documento 
oficial com foto. Além disso, 
será cobrada uma multa de 
R$ 3,51 por turno que o elei-
tor deixou de comparecer. O 
prazo para fazer a solicitação 
termina no dia 6 de maio, últi-
mo dia para emissão do título 
e alteração de domicílio elei-
toral antes das eleições.

Além de ficar impedido de vo-
tar, o cidadão que teve o títu-
lo cancelado fica impedido de 
tirar passaporte, tomar posse 
em cargos públicos, fazer ma-
trícula em universidades pú-
blicas, entre outras restrições.

A situação de cada eleitor 
pode ser verificada no site 
do tribunal superior Eleitoral 

(tsE). o primeiro turno será 
realizado no dia 4 de outubro. 
se necessário, o segundo tur-

novas cobranças 
sobre obras da 
Cesan Ruas do Centro de Iúna e de inúmeros bairros 

com tráfego intenso ficaram esburacadas após 
obras da empresa prestadora de serviços

Até a última sessão de 2019 da 
Câmara, os vereadores de Iúna 
mantiveram suas cobranças 
quanto à correção da pavimen-
tação de inúmeras ruas atingi-
das com o fim das obras de es-
gotamento sanitário, realizadas 
pela empresa saliah, em cum-
primento ao projeto da Cesan.

“Nossas ruas estão uma vergo-
nha pela quantidade de bura-
cos. Eu vi um vídeo da cidade 

na internet, onde uma pessoa 
gravou imagens  que eu fiquei 
com vergonha de como nosso 
município está sendo divulga-
do. A Cesan está deixando isso 
acontecer e não faz nada, mas 
ela tem que pagar por isso. te-
mos que acompanhar”, refor-
çou o vereador Everaldo Perei-
ra sales.

o vereador Rogério Cézar tam-
bém comentou que está acom-

janeiro de 2020

o Poder Executivo encami-
nhou projeto de veto à Câma-
ra com o objetivo de anular 
Projeto de Lei Complementar 
nº 13/2019, que modifica o 
Estatuto e o Plano de cargos, 
carreira e remuneração dos 
profissionais da Educação 
pública municipal. o veto foi 
derrubado por unanimidade 
pelos vereadores.

O projeto de Lei Comple-
mentar, entre outras atri-
buições, concede bônus 
assiduidade aos professo-
res e técnicos pedagógicos 
que atuam no município, 
e que não apresentarem 
faltas, licenças, afasta-
mentos, chegadas tardias 
e nem saídas antecipadas, 
justificados ou não.

no será no dia 25 do mesmo 
mês. Cerca de 146 milhões 
de eleitores estarão aptos a 

votar. 

fonte: Agência Brasil

janeiro de 2020



Aulas em escolas públicas 
de iúna começarão no dia 
10 de fevereiro o início do ano letivo nas escolas das redes estadual e municipal foram adiadas nos 

municípios atingidos pelas fortes chuvas. Muitas estradas foram prejudicadas com 
queda de barreiras, dificultando a logística do transporte de estudantes

o município de Iúna foi forte-
mente atingido pelas chuvas na 
segunda quinzena de janeiro, 
causando prejuízos incalculá-
veis em centenas de residências 
e pontos comerciais no Centro 
da cidade e na área rural – são 
muitos os trechos onde ocor-
reram deslizamentos de terras, 
deixando moradores sem acesso 
a outras localidades. Assim, com 
o objetivo de iniciar o ano letivo 
sem prejuízo aos estudantes, fa-
mílias e profissionais da educa-

Iconha, Vargem Alta, Conceição 
do Castelo, Castelo e Cachoeiro 
de Itapemirim. Nas demais ci-
dades, o retorno das aulas está 
mantido para o próximo dia 04 
de fevereiro.

O secretário de Estado da Edu-
cação (sedu), Vitor de Angelo, 
explicou: “Em parceria com os 
seis municípios optamos por 
adiar o início das aulas em uma 
semana, por questão de logísti-
ca. O transporte oferecido aos 

alunos é compartilhado entre 
o Município e Estado e poderia 
ser prejudicado, caso as aulas 
retomassem na próxima sema-
na. Entendemos, em conjunto, 
ser mais prudente, começarmos 
uma semana depois do previsto, 
garantindo o início das aulas, de 
fato”, afirmou o secretário.

A forma de reposição das aulas 
será avaliada pelas secretarias 
de Educação no decorrer do 
mês de fevereiro.

Darlan Silva Barglini
PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br

Rogerinho Cézar, 
sd • rogerinho@
camaraiuna.es.gov.br

4	solicita que seja in-
formada à Câmara de 
Iúna, no prazo regimen-
tal, quais providências 
foram tomadas para 
resolver a situação 
das crianças da escola 

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento de An-
tônio Guedes de Moraes 
ocorrido no dia 15 de de-
zembro de 2019. o faleci-
do era pessoa bem quista 
na comunidade e deixa 
saudades entre familiares, 
parentes e amigos. 

Deolinda (“Esqueleto”), 
quando as obras serão 
iniciadas, para onde serão 
transferidas as crianças e 
como está o processo da 
reforma do prédio original 
da Escola.  

4	os vereadores acima soli-
citam o encaminhamen-
to de oficio à senadora 
rose de Freitas para 
solicitar a inclusão de re-
cursos no Orçamento da 

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

4	solicita à Controladoria do 
município a verificação do 
edital de processo seleti-
vo simplificado para con-
tratação de Professores 
em regime de Designação 
temporária n° 06/2019, 
em conformidade com 
a lei n° 1.873/2003, que 
institui o Plano de Cargos, 
Carreira e remuneração 

dos Profissionais da Edu-
cação Pública Municipal 
de Iúna, em seu título V 
das disposições transitó-
rias e Finais, artigos 57 e 
58. Após análise, caso essa 
Controladoria entenda que 
a secretaria de Educação 
infringiu a lei, que a mes-
ma possa ser modificada e 
acertar o edital.

Adriano Ornelas, 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 Soldado, 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

União através de Emendas 
Parlamentares, destinadas à 
conclusão da obra da escola 
técnica e à reforma e aqui-
sição de equipamentos para 
a APAE.

ção, as secretarias municipal e 
estadual de Educação anuncia-
ram que a volta às aulas em Iúna 
terá início no dia 10 de fevereiro. 

os professores efetivos e dt’s 
(em designação temporária) de-
verão se apresentar nas escolas 
dia 07 de fevereiro para planeja-
mento e demais instruções.

Além de Iúna, outros seis mu-
nicípios tiveram seu calendário 
letivo alterado: Alfredo Chaves, 

Em busCA dE rECur-
sOs. no dia 16 de dezembro, 
os vereadores Darlan Barglini, 
Arilson Ferreira, Júlio oliveira, 
Emmanuel Garcia, Adriano Orne-
las, Paulo Henrique leocádio da 
Silva e o Presidente da Câmara 
João elias Colombo Horsth par-
ticiparam de uma reunião no ga-
binete do secretário estadual de 
saúde, Dr. nézio, junto ao depu-
tado estadual Josias DaVitória e 
ao administrador da santa Casa, 
Ari leal, para buscarem recursos 
necessários para a reabertura da 
Maternidade da santa Casa de 
Iúna. O encontro foi produtivo e 
resultará em importantes parce-
rias para o hospital do município.

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:


