
Projeto de Lei mantém inalterados 
os vencimentos do prefeito, 
vice-prefeito, vereadores e 
secretários para 2021

Chikungunya Já foram 
notificados 8.138 casos 
suspeitos da doença no 
Estado este ano. Pág. 2

Recursos perdidos Parlamentar comenta 
que foram perdidos quase R$ 600 mil 
para aquisição de caminhão e construção 
da Casa do Produtor Rural. Pág. 3

Inclusão Site da Câmara agora conta 
com ferramenta para auxiliar a leitura 
das notícias e documentos da Casa de 
Leis por deficientes auditivos.  Pág. 4

A proposta aprovada seguiu a emenda da Comissão 
de Justiça, com base na Lei nº 2.440/2012. Ou Seja, 
os subsídios se mantêm os mesmos há oito anos

Na última sessão ordinária da Câmara de Iúna foi 
aprovado o projeto de Lei nº23/2020 que fixa o sa-
lário do prefeito (R$ 13.500,00), do vice-prefeito (R$ 
5.500,00), dos secretários municipais (R$ 4.500,00) 
e dos vereadores (R$ 4.900,00). A proposta aprova-
da seguiu a emenda da Comissão de Justiça, com 
base na Lei nº 2.440/2012. Os valores são válidos a 
partir de 1º de janeiro de 2021.

TodoS oS PRojEToS PodEm 
SER aCESSadoS PELo PoRTaL 

www.CamaRaiuna.ES.gov.bR. 

Vereadores ainda aproveitaram o momento 
para discutir o projeto e destacar a impor-
tância do trabalho dos parlamentares.
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Jornal Câmara Cidadã

Casos de chikungunya
crescem no Espírito Santo
em tempos de pandemia, com 
todas as atenções voltadas ao 
combate do novo Coronaví-
rus (Covid-19), outras viroses 
acabam sendo esquecidas, 
mas não deixam de aparecer 
nos prontuários médicos. A 
chikungunya, por exemplo, é 
uma delas, e pode matar.

No espírito Santo, somente 
neste ano foram notificados 
8.138 casos suspeitos da do-
ença. Uma morte foi confir-
mada. Por isso, é fundamental 
manter os cuidados referen-
tes às arboviroses, principal-
mente em tempos de isola-
mento social, aproveitando 
que se está em casa para dar 
uma olhada e eliminar qual-
quer tipo de ambiente favorá-

vel ao mosquito. 

Vale destacar que para a Chi-
kungunya, a zika e a dengue 
o mosquito transmissor é o 
mesmo.

Assim como as demais arbovi-
roses, a chikungunya também 
pode levar à morte, tendo em 
vista que ela atinge o siste-
ma neurológico do paciente, 
além do acometimento de ór-
gãos como fígado e rins. 

SIntomaS 
febre alta. A dor é súbita, 
intensa e chega a ser incapa-
citante, impedindo a pessoa 
de realizar suas atividades 
comuns do dia a dia. A dor se 
concentra nas articulações e 

No espírito Santo, somente neste ano foram notificados 8.138 casos suspeitos da doença. Uma morte foi 
confirmada. Para a Chikungunya, a zika e a dengue o mosquito transmissor é o mesmo

Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 
Idosos, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários estão sendo imunizados

pode ocorrer rigidez matinal 
nas articulações (principal-

A partir do dia 16 de abril 
começa a segunda etapa da 
22ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza. 
Nesta nova fase, caminhonei-
ros, motoristas de transporte 
coletivo e portuários também 
poderão ser imunizados. Ido-
sos (60 anos e mais) e traba-
lhadores da saúde já estão 

sendo vacinados desde o dia 23 
de março.

O espírito Santo conta, de acordo 
com levantamento do ministério 
da Saúde, com 61.296 profissio-
nais caminhoneiros, 19.557 pro-
fissionais de transporte coletivo 
e 4.556 profissionais portuários, 
totalizando 85.409 trabalhadores. 

mente mãos). A vermelhidão 
surge a partir do quarto dia e, 

diferentemente das demais, 
pode causar aftas.

A partir de 23 de março Idosos (60 anos e mais) e trabalhadores da saúde.

A partir de 16 de abril

Membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, ca-
minhoneiros, motoristas de transporte coletivo, portuários, população 
privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

A partir de 09 de maio
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; professores, gestantes; 
puérperas; povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas 
com deficiência.

09 de maio Dia D de Mobilização Nacional.



As sessões do mês de abril fo-
ram marcadas por questiona-
mentos dos vereadores relacio-
nados a recursos de emendas 
parlamentares que o Poder 
executivo vem perdendo ao 
longo dos últimos anos. dessa 
vez, os vereadores destacaram 
que a gestão municipal deixou 
de receber quase R$ 600 mil 
que seriam destinados para a 
aquisição de um caminhão e 
para a construção da Casa do 
Produtor Rural.

durante a sessão da Câmara, o 
vereador Paulo Henrique Leo-

Vereadores questionam o 
Executivo sobre perdas de 
emendas parlamentares 
e sobre valores pagos em 
decreto extraordinário
Parlamentar comenta que foram perdidos recursos de quase R$ 600 mil que seriam 
destinados para aquisição de um caminhão e para a construção da Casa do Produtor Rural

cádio da Silva solicitou esclare-
cimentos por parte da adminis-
tração sobre uma emenda para 
aquisição de um caminhão no 
valor de quase R$ 145 mil, e 
outra de R$ 393 mil para cons-
trução da Casa do Produtor de 
Iúna. Ambos recursos retorna-
ram ao Governo federal.

“Como duas emendas como 
essas, entre outras importan-
tes, foram perdidas? O que está 
acontecendo durante a trami-
tação desses recursos que aca-
bam perdidos? O dinheiro vem 
e volta pra Brasília. É triste, mas 

novo Coronavírus: parlamentares destacam orientações 
para a população se proteger contra a pandemia
Vereadores também alertam sobre procedimentos para solicitar o auxílio emergencial do Governo

em 11 de março, a Organiza-
ção mundial da Saúde (OmS) 
declarou situação de pan-
demia de coronavírus (co-
vid-19) em todos os países. 
O estado do espírito Santo, 
seguido pelos municípios ca-
pixabas, declarou estado de 
emergência em saúde pú-
blica e estabeleceu medidas 
sanitárias e administrativas 
para prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos 
e agravos decorrentes da 
situação, entre elas o distan-
ciamento social e o fecha-
mento de estabelecimentos 
comerciais e de serviços não 
essenciais a partir da segun-
da quinzena de março.

Acompanhando os aconte-
cimentos, os vereadores de 

Iúna destacaram a importância 
da população seguir o isolamen-
to social. “Não é brincadeira o 
que estamos vivendo, esse perí-
odo de quarentena é muito im-
portante. Não são férias, isso é 
para que as pessoas fiquem em 
isolamento domiciliar. Vamos 
evitar lotar os prontos-socorros. 
e a orientação é ir às unidades 
de saúde quando de fato for ne-
cessário”, explicou o vereador 
emmanuel Garcia Amorim, em 
sessão em meados de março.

em Iúna, a gestão municipal e 
a Santa Casa de Iúna criaram 
uma estrutura para acolhimen-
to dos pacientes sintomáticos 
do Coronavírus. 

O vereador Júlio maria também 
alertou sobre a necessidade de 

temos que mostrar isso!”, co-
mentou o vereador, que aguar-
da esclarecimentos.

DECREto
ExtRaoRDInáRIo
O vereador darlan Silva Barglini 
também levantou questiona-
mentos ao governo municipal 
no início de abril. ele solicitou 
requerimento para obter escla-
recimento acerca dos recursos 
utilizados pela gestão nos últi-
mos meses, após as enchentes 
do início de fevereiro.

O parlamentar solicita, espe-

seguir as recomendações dos 
órgãos de saúde para evitar a do-
ença. “A Câmara está seguindo 
todas as orientações e recomen-
dações para proteger funcioná-
rios e visitantes.  É um momento 
delicado, então vamos seguir as 
orientações dos profissionais da 
saúde”, reforçou. 

Sobre a medida de isolamen-
to social, o vereador darlan 
Barglini também destacou: 
“diziam que era uma doen-
ça midiática, mas os números 
mostram que a população pre-
cisa tomar cuidado”.

de acordo com levantamento 
do ministério da Saúde, até o 
dia 19 de abril o Brasil registrou 
38.654 casos confirmados da 
doença e 2.462 mortes.

cificamente, quais os valores 
e como foram gastos os recur-
sos suplementados de acordo 

com o  decreto extraordinário 
n°07/2020, que totaliza R$ 761 
mil.

auxíLIo fInanCEIRo
Como forma de ajudar fa-
mílias de trabalhadores 
informais, microempreen-
dedores individuais (mEi), 
autônomos e desemprega-
dos durante o período da 
pandemia, no qual prevalece 
o distanciamento social e a 
interrupção do comércio e 
de prestação de serviços não 
essenciais, o governo Fede-
ral vai  destinar um auxílio 
emergencial no valor de R$ 
600, que será pago por três 
meses, para até duas pesso-
as da mesma família.

na sessão da Câmara do dia 
17 de abril, o vereador dar-
lan bargilini orientou a popu-
lação sobre a importância de 
conhecer o endereço oficial 

do auxílio emergencial 
para evitar golpes. “Trata-
-se de um trabalho as-
sistencial para ajudar as 
famílias brasileiras nesse 
momento de crise na saú-
de, e por isso é muito im-
portante que as famílias 
tomem cuidados para não 
serem vítimas de golpis-
tas”, disse o vereador.

Para isso, quem se encai-
xar nos requisitos deve 
se cadastrar nos sites ofi-
ciais do governo, como 
a Caixa (https://auxilio.
caixa.gov.br) e acom-
panhar se vai receber 
o auxílio emergencial, 
consultando no próprio 
site ou por aplicativo de 
celular.

abril de 2020



Inclusão: Câmara de Iúna 
disponibiliza ferramenta de 
acessibilidade para deficientes 
auditivos Por meio de um botão identificado por duas mãos em movimento, 

do lado direito da tela, é possível acionar a interpretação do 
conteúdo do site para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

desde o início deste mês, a 
Câmara de Iúna passou a dis-
ponibilizar uma ferramenta 
inovadora e que visa garantir 
acessibilidade aos deficientes 
auditivos que navegam em 
seu portal (www.camaraiuna.
es.gov.br). Por meio de um bo-
tão identificado por duas mãos 
em movimento, do lado direi-

(texto, áudio e vídeo) para Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras), 
tornando computadores, celu-
lares e plataformas Web acessí-
veis para pessoas surdas.

A ferramenta é bem simples e 
funciona a partir de um “ava-
tar” que transmite informações 
em Libras.

to da tela, é possível acionar a 
interpretação do conteúdo do 
site para a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

trata-se do software VLibras, 
que é uma ferramenta de có-
digo aberto oferecida gratuita-
mente pelo Governo federal, e 
que traduz conteúdos digitais 

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:

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

4	Solicita que seja determi-
nado ao Gestor da Santa 
Casa de Iúna a realização 
de estudo de impacto 
financeiro na Instituição, 
para que enquanto per-
durar a Pandemia rela-
tiva ao Covid-19, possa 
efetuar pagamento de 
Periculosidade (40%) a 
todos os Profissionais de 
Saúde que estão na linha 
de frente para o comba-
te ao Coronavírus. 

4	Solicita que seja determina-
do a Secretaria de Saúde es-
tudo de impacto financeiro 
na Instituição, para que en-
quanto perdurar a Pandemia 
relativa ao Covid-19, possa 
efetuar pagamento de Peri-
culosidade (40%) a todos os 
Profissionais de Saúde que 
estão na linha de frente para 
o combate ao Coronavírus. 

4	Solicita a Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Ur-

banos da municipalida-
de a realização de repa-
ros no calçamento da 
av. josé Luís de Castro, 
Bairro Vila Nova, nas 
proximidades da mer-
cearia folli.

4	Solicita que seja deter-
minado à Secretaria de 
Agricultura da munici-
palidade a realização 
de reparos na ponte na 
entrada de Santa Clara.

Paulo Henrique Leocádio da Silva
mdB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Requer moção de Profundo 
Pesar pelo falecimento do 
Senhor Rubens garcia, mais 
conhecido como Nanico, pes-
soa integra e muito conhecido 
na cidade, proprietário rural, 
fornecedor de saibro para o 
município de Iúna e outros 
municípios, filho do ex prefei-
to de Iúna Lino Garcia.

4	Solicita que seja determinado 
à Secretaria de Agricultura e 
Agronegócio a realização de 
patrolamento e ensaibra-
mento das estradas vicinais 
de Bom Sucesso, Córrego San-
to Antônio, Serrinhas e outras, 
devido às fortes chuvas que 
atingiu o município. 

4	Requer moção de Profundo 
Pesar pelo falecimento do 
Senhor josé delfino de oli-
veira, pessoa integra e muito 
conhecido na cidade. O faleci-
do deixa saudades entre sua 
esposa, filhos, netos, demais 
familiares e amigos.

4	Requer moção de Profundo 
Pesar pelo falecimento da 
Senhora deonilla bortolon 
garcia, ex-primeira dama do 
município de Iúna, pessoa es-
timada na comunidade, pela 
forma como dispensa tra-
tamento igualitário a todos. 
deixa saudades entre filhos, 
netos, bisnetos e demais fa-
miliares e entre os amigos.

Maria Miguelina de Lourdes Quintino
Republicanos • maria.niguelina@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita ao executivo dispo-
sitivos que regulamentem 
o Pdm municipal multan-
do os munícipes que jo-

gam lixo e entulho as mar-
gens dos rios e córregos, e 
os que colocam lixo fora do 
local e horário da coleta. 

Everaldo Pereira Sales
PV • everaldo@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita que seja deter-
minado à Secretaria de 
Obras, Infraestrutura e 
Serviços Urbanos da muni-
cipalidade a realização de 
manutenção de um buei-
ro na Rua amphilophio 
de oliveira, em frente a 
academia da Senhora Lei-
limar, devido aos transtor-

nos causados e a pedido dos 
moradores.

4	Solicita que seja determinado 
à Secretaria de Obras, Infra-
estrutura e Serviços Urbanos 
da municipalidade a retirada 
de lixos e entulhos na saída 
do bairro do Quilombo para 
Água Santa e para o Parque 

Industrial, pois tem causa-
do transtornos e mau chei-
ro e com as chuvas pode 
proliferar o mosquito da 
dengue e realizar limpeza 
das lixeiras do município, 
assim como realizar um le-
vantamento das lixeiras que 
se encontram quebradas e 
providenciar suas trocas.


