
Saúde: encerramento de contratos 
do programa Mais Médicos reduz 
atendimentos em Iúna

Obras Orçamento de R$ 550 
mil para construção de capela 
mortuária em N. S. das Graças 
gera análises e discussões. Pág. 2

Reajuste salarial Índice de 2% para os 
servidores é considerado muito baixo 
pelos parlamentares, que destacaram 
falta de discussões mais amplas. Pág. 3

4X4 Emenda possibilita aquisição 
de ambulância tracionada 
para o município, favorecendo 
moradores da região rural. Pág. 4

As comunidades do Príncipe, Laranja da Terra e Santa Clara não terão atendimentos até o final de março

O encerramento dos contratos 
do programa Mais Médicos 
irá reduzir atendimentos em 
diversas unidades de aten-
dimento em Iúna, de acordo 
com os vereadores. Em algu-
mas localidades da cidade e da 
zona rural o atendimento será 
reduzido a partir deste mês. Já 
nas comunidades do Príncipe, 
Laranja da Terra e Santa Clara 
a população não será atendida 
até o final de março.

O vereador Júlio questionou os 
motivos de a gestão da pasta da 
saúde não buscar alternativas 
para que os moradores conti-
nuem sendo atendidos por mé-
dicos nas suas comunidades.

“Considerando o encerramen-
to do contrato de dois médicos 
do programa Mais Médicos, 
Trindade e Pequiá terão ape-
nas dois dias de atendimento 
por semana, e em Guanabara, 
quatro dias. As comunidades 
do Príncipe, Laranja da Terra, 
Santa Clara não terão aten-
dimentos do dia 2 ao dia 31 
de março. Agora pergunto: se 
sabiam que os contratos esta-
vam vencendo, por que não 
buscaram um meio para que 
não faltasse médico no muni-
cípio?”, questionou o vereador 
Júlio Maria Rodrigues. 

O vereador Emmanuel Garcia 
destacou que o assunto foi 

questionado por moradores 
do bairro Guanabara e que 
muitos receberam a informa-
ção de que o Poder Legislativo 
teria culpa na saída dos médi-
cos que atendem nos postos 
de saúde. 

“Os vereadores não têm ne-
nhum tipo de culpa na saída 
da médica do Posto de Saúde 
do Guanabara, pois seu con-
trato com o Programa Mais 
Médicos, do Governo Federal, 
foi concluído, por isso ela dei-
xa a unidade. A casa legislativa 
não tem o que fazer diante de 
um programa mantido pelo 
Governo Federal”, explicou 
Emmanuel.

Prevenção ao 
coronavírus
A falta de estrutura hospita-
lar e a redução dos atendi-
mentos médicos nos postos 
de saúde preocuparam os 
parlamentares em tempos 
de pandemia do coronavírus.

O vereador Emmanuel Gar-
cia Amorim destacou que o 
momento é de acatar o isola-
mento social. “Não é brinca-
deira o que estamos vivendo, 
esse período de quarentena 
é muito importante. Não são 
férias, isso é para que as pes-
soas fiquem em isolamento 
domiciliar. Vamos evitar lo-
tar os prontos-socorros. E a 
orientação é ir às unidades de 
saúde quando de fato for ne-
cessário”, explicou o vereador. 

O vereador Júlio Maria 
também alertou sobre a 
necessidade de seguir as 
recomendações dos ór-
gãos de saúde para evitar 
a doença. “A Câmara está 
seguindo todas as orien-
tações e recomendações 
para proteger funcionários 
e visitantes.  É um momen-
to delicado, então vamos 
seguir as orientações dos 
profissionais da saúde”, fi-
nalizou. 

“Diziam que era uma doença 
midiática, mas os números 
mostram que a população 
precisa tomar cuidados”, 
destacou o vereador Darlan 
Barglini.
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Parlamentares questionam 
projeto para construção de 
capela mortuária
O Projeto de Lei nº 17 que au-
toriza a abertura de crédito su-
plementar para a construção de 
uma capela Mortuária, no Distrito 
de nossa Senhora das Graças, foi 
aprovado pelos vereadores, na úl-
tima sessão ordinária, após uma 
emenda reduzir o valor da obra 
para R$ 250 mil. O orçamento ini-
cial do projeto era de R$ 550 mil.

A aprovação do Projeto de Lei, 
acompanhada por represen-
tantes da Associação de mora-
dores do distrito de Nossa Se-
nhora das Graças, foi bastante 
discutida entre os vereadores 
que seguiram questionando o 

valor e o projeto da obra. Al-
guns parlamentares declara-
ram o valor como exorbitante.

O vereador Rogério César soli-
citou que o Projeto de Lei seja 
revisto e sugeriu que fosse feita 
uma emenda, por meio da Co-
missão de Constituição e Justiça. 

“Além de acharem caro essa 
construção, os moradores do dis-
trito mostram que existem ou-
tros serviços prioritários. então 
precisamos analisar melhor esse 
Projeto. fica aqui um alerta para 
que esse projeto seja refeito”, su-
geriu o parlamentar.

Orçamento de R$ 550 mil apresentado pelo executivo gera análises e discussões: parlamentares sugeriram 
redução do valor e reinvestimento em obra de creche no distrito de nossa Senhora das Graças

Lâmpadas queimadas: requerimentos são 
encaminhados desde a primeira sessão do ano
Os parlamentares solicitam esclarecimentos sobre a reposição de lâmpadas nas ruas do município

“A creche da comunidade Nos-
sa Senhora das Graças já po-
deria estar pronta. Entre uma 
creche e uma capela tão cara, 
a prioridade é decidir pela 
educação. Seremos julgados 
por um projeto supostamen-
te superfaturado”, analisou o 
vereador Júlio Maria durante 
a discussão pela aprovação do 
projeto. 

“Podemos votar e também pedir 
para que seja feita tanto a creche 
como a Capela, já que são duas 
obras que serão feitas no distri-
to”, comentou a vereadora Maria 
Miguelina.

O vereador Emmanuel Gar-
cia Amorim voltou a solici-
tar ao Poder executivo que 
realize a troca de lâmpadas 
queimadas em vários bair-
ros. A indicação desta vez 
é relacionada à Avenida 
Amintas Ozório de Matos, 

no bairro Nitéroi. De acordo 
com o vereador, o trecho en-
tre as entradas das pontes do 
Centro e do Quilombo segue 
totalmente escuro. 

“na entrada do iCC, próximo 
ao trevo, encontrei umas dez 

pessoas fazendo caminhadas 
no escuro. iluminação pública 
é questão de segurança, então 
isso precisa ser providenciado 
com urgência”, disse o vereador.

O vereador Júlio Maria tam-
bém solicitou troca de lâm-

padas queimadas nas comu-
nidades de Pequiá, Laranja da 
Terra e Santa Clara do Urbano. 
“O que está faltando para que 
esses materiais estejam dis-
poníveis. Onde está o erro? 
Isso precisa ser esclarecido”, 
finalizou o vereador.

De acordo com os parla-
mentares, as lâmpadas 
queimadas em diversas 
regiões não estão sendo 
trocadas pois o material 
estaria em falta, mas a ad-
ministração ainda não es-
clareceu o ocorrido.

Moradores de nossa Ssenhora das Graças questionam valor do projeto 
para capela mortuária diante de demandas que têm mais prioridade



Um dos projetos que envolvem 
mais discussões em plenário, 
com o sindicato e entre os ser-
vidores públicos de Iúna é o 
projeto de Lei que 
concede reajuste nos 
vencimentos mensais 
dos servidores do 
município. Este ano, 
a Câmara aprovou no 
final de fevereiro a 
proposta da adminis-
tração municipal, que 
concederá ao longo 
de 2020 um aumento 
de 2%.

Os parlamentares 
discutiram o projeto 
no decorrer da trami-
tação e destacaram 
que não houve muito 
empenho da admi-
nistração em pro-
mover um aumento 
maior no reajuste.

“Faltou um pouco 
mais de diálogo com 
os servidores, com o 
sindicato. É preciso 
chegar a um meio-
-termo. Dar apenas 
2% de reajuste não 
é quase nada. Se a gestão ti-
vesse, desde o início do ano, 
conversado, quem sabe daria 
para oferecer 4,5% de reajus-

Servidores municipais
terão reajuste de 2% nos
seus vencimentos mensais
O valor do reajuste foi discutido pelos parlamentares, que o consideraram muito baixo. Vereadores também 
destacaram que faltaram discussões mais amplas por parte do poder executivo para conceder aumento maior

te, pelo menos”, comentou o 
vereador José Marcos de Mo-
raes durante as primeiras dis-
cussões, que seguem desde 

janeiro deste ano.

“É uma vergonha o reajuste 
de 2%, não ajuda financeira-

Projeto de Lei traz penalidades para 
casos de maus tratos à animais 
entre as medidas propostas estão ações que impeçam os donos dos animais de mantê-los em 
locais inadequados, privá-los de alimentação, além de punições para casos de envenenamento

O Projeto de Lei Comple-
mentar que estabelece 
sanções e penalidades ad-
ministrativas em casos de 
maus tratos à animais foi 
aprovado por unanimida-
de na sessão do dia 18 de 
março pela Câmara de Ve-
readores de Iúna. 

previstas punições para ca-
sos de envenenamento, cau-
sando morte ou não.

no link https://camaraiuna.
es.gov.br/projetos-de-lei.
html confira os projetos 
aprovados pela Câmara de 
Iúna, na íntegra.

Entre as medidas propostas 
pelo projeto estão ações mais 
rígidas aos donos de animais 
que mantém os pets sem abri-
go ou em locais que apresen-
tem condições inadequadas, 
ou privá-los das necessidades 
básicas, como alimentação 
adequada. Além disso, estão 

mente o servidor em nada”, 
disse a vereadora Maria Mi-
guelina Quintino.

O vereador Paulo 
Henrique Leocádio 
da Silva, durante as 
primeiras discus-
sões sobre o pro-
jeto, calculou que 
ainda existe uma 
defasagem no salá-
rio dos servidores 
municipais compa-
rado aos índices e 
ao salário mínimo. 
“Já temos uma de-
fasagem de 10% 
de reposição sala-
rial do servidor no 
atual governo. Esse 
governo vai sair de-
vendo para o fun-
cionalismo público”, 
analisou. 

“É com pesar que vo-
tamos esse projeto 
com os míseros 2% 
de reajuste para os 
servidores”, comen-
tou o vereador Dar-
lan da Silva Barglini.

“É uma fatalidade para quem 
trabalha com o salário baixo”, 
analisou o vereador Júlio Ma-
ria Oliveira.

Como forma de prevenção à transmissão do novo co-
ronavírus, a sessão ordinária que seria realizada no dia 
27 de março, às 19h, foi suspensa, seguindo a orienta-
ção dos órgãos de saúde federal, estadual e municipal. 
O expediente interno da Câmara está sendo realizada 
entre as 14h e às 17h, segundo portaria do gabinete da 
Presidência da Câmara.

março de 2020



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:

Júlio Soldado
SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.brEmmanuel Garcia de Amorim

PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br

4	Indica ao Poder Execu-
tivo que seja realizada 
obra de calçamento na 
Rua Valter pereira Sa-
les, no Distrito de Nossa 
Senhora das Graças.

4	Solicita a substituição 
das lâmpadas dos pos-
tes (foto) da Rua Joa-
quim florindo Sobrinho, 
Centro, em frente à es-

4	Solicita a substituição de 
lâmpadas queimadas 
das ruas de pequiá, La-
ranja da Terra e Santa Cla-
ra do Caparaó (Urbano).

4	Solicita a retirada de bar-
reiras na estrada princi-
pal que liga a BR-262 até 
a localidade de Santa Cla-
ra do Caparaó (Urbano). 

4	Requer Moção de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora luzia 
Bernardo, moradora do 
Distrito Pequiá e pessoa 
muito querida na comu-
nidade.

cola Viva Henrique Coutinho, 
da Avenida Ademar Vieira 
da Cunha, Bairro Vila Nova, 
em frente ao antigo Posto de 
Saúde, da Avenida Presidente 
Tancredo Neves, trecho entre 
o Atacarejo Caparaó e o iCC 
(iúna Campestre Clube), e da 
Avenida Amintas Osório de 
Matos, Bairro niterói, próxi-
mo ao Aperitivo Lanches. 4	Solicita a construção de uma 

ponte de madeira na loca-
lidade de Serra do Fama, 
estrada que dá acesso à pro-
priedade rural de Ivanilce da 
Penha Almeida Nascimento 
e José ferreira, haja vista que 
em razão das fortes chuvas 
pontes foram arrancadas pelo 
grande volume de águas. 

4	Solicita a construção de cor-
rimão de proteção na ponte 
localizada no Córrego três 
pontes, Distrito de Pequiá, 
devido ao alto índice de aci-
dentes ocorridos no local, 
onde, recentemente, caíram 
dois veículos. 

4	Requerem Moção de 
profundo pesar pelo 
falecimento da senho-
ra Eliana almeida, ex-
-presidente do Sindicato 

4	Solicita que seja designada 
uma equipe composta por 
servidores públicos com 
expertise e capacidade téc-
nica a realizar vistoria por 
toda cidade, juntamente 
com os responsáveis pelas 
obras realizadas pela em-
presa Saliah, para que se 
providencie o mais urgen-
te possível os reparos nos 
calçamentos da cidade.

4	Requer Moção de aplau-
sos à médica Doutora 
aline terra Rios Zampier 
(foto), pelos serviços pres-
tados à comunidade, e 
pelo carinho, dedicação, 
cuidados aplicados e por 
todo seu trabalho em defe-
sa da vida.

4	Requer Moção de profun-
do pesar à Senhora ana 
paula alves Damasceno, 
pelo falecimento de sua 
filha ocorrido no dia 25 de 
fevereiro de 2020.

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

4	Solicita a construção de 
quebra-molas na Rua 
ademar Vieira da Cunha, 
no Bairro Vila Nova, em 

Darlan Silva Barglini, PMn • darlan@camaraiuna.es.gov.br
Paulo Henrique Leocádio da Silva, PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

frente ao Buffet P.C, 
visando reduzir a velo-
cidade dos veículos au-
tomotores no local. 

Patronal de Iúna, pessoa 
estima na comunidade, 
pela forma como dispen-
sa tratamento igualitário a 
todos. Sua gestão à frente 

do Sindicato foi pautada 
de uma atuação integra e 
honesta. A falecida deixa 
saudades entre amigos e 
familiares.

Nova ambulância com tração 4x4 
beneficiará moradores da zona rural
Outros dois veículos foram adquiridos para o município por meio de emendas parlamentares 

O vereador Darlan Barglini desta-
cou na última reunião da Câma-
ra de iúna, a aquisição de uma 
ambulância tração 4x4 para o 
município, por meio de emendar 
parlamentar da Senadora Rose 
de Freitas. O veículo irá favorecer 
moradores da região rural que 
necessitam de um transporte 

adequado para uso em situações 
de emergência.

Outros dois veículos foram cita-
dos pelo vereador para atender 
as Secretarias de Saúde, Cultu-
ra, Esporte e Turismo, por meio 
de emenda da deputada fede-
ral Norma Ayub.


