
Limpeza urbana: fiscalização 
do serviço público é pauta 
de requerimentos da Câmara

Cafés Especiais Produtores já 
podem separar suas amostras 
para concorrer a premiação que 
pode chegar a R$ 100 mil. Pág. 2

Maquiagem Sinalização horizontal que 
está sendo realizada no município 
estaria escondendo o trabalho 
inacabado deixado pela Cesan. Pág. 3

Indicações Câmara encaminha 
ao Poder Executivo dezenas de 
indicações de obras e melhorias 
para o municipio. Pág. 4

Após verificação, vereadores solicitam ao Poder Executivo uma agenda regular de limpeza nos bairros na 
zona urbana e também nas comunidades rurais, onde a população reclama sobre o acúmulo de lixo nas ruas

Os serviços públicos de limpeza 
urbana voltaram a ganhar des-
taque durante os discursos dos 
parlamentares de Iúna. No final 
de julho, a falta de regularidade 
na execução dessas atividades 
por parte da gestão municipal 
foi pauta de requerimentos dos 
vereadores, que foram às ruas 
fiscalizar e reforçaram que o 
lixo vem causando transtornos 
à população.

O vereador Adriano Salviete já 

solicitou que seja enviado um 
ofício ao Ministério Público 
para que informações sobre o 
transporte do lixo municipal 
sejam apresentadas. A falta de 
uma política pública eficiente 
de recolhimento do lixo acirrou 
os discursos.

“A realidade que vemos hoje 
são máquinas paradas no pá-
tio da Prefeitura porque não 
podem atender determinada 
secretaria ou porque o secre-

tário responsável pelo maqui-
nário não autoriza emprestar. 
O município de Iúna está sujo, 
muito sujo, então é necessário 
que secretários se entendam e 
trabalhem para a população”, 
analisou o vereador Emmanuel 
Garcia Amorim. 

O vereador Darlan Barglini 
apresentou fotos de ruas dos 
bairros Guanabara e Quilom-
bo que ilustram a situação de 
descaso com a coleta de lixo. 
“Só vemos secretários fazendo 
mais politicagem do que o ou-
tro e não mostram serviço. Tem 
lixo que poderia ter sido tirado 
pelo caminhão há muito tem-
po. Precisamos de uma política 
de conscientização e já falamos 
sobre isso”.

A vereadora Maria Miguelina 
também discutiu o assunto. 
“O caminhão de lixo segue 
passando e espalhando o lixo 
pela cidade. É vergonhoso ver 
tanta sujeira sendo espalhada 
pelo próprio caminhão que 
vai seguindo e derramando 
lixo pela estrada. Por que não 
tem um caminhão adequado 
para trabalhar e evitar essa 
situação?”, questionou a par-
lamentar.

CoLEta dE LIxo
nas ComunIdadEs
Nas comunidades de Rio Cla-
ro e região do Príncipe a si-
tuação também preocupa os 
parlamentares. “É lixo jogado 
para todo lado. O caminhão 
que faz o recolhimento nessas 
regiões está quebrado, mas 
por que não usam o cami-
nhão que faz a região central 
para fazer o serviço nessas 
comunidades?”, questionou 
o vereador Emmanuel Garcia. 

O presidente da Câmara de 
Iúna, vereador João Elias, 
também frisou a situação. “E 
não é só nas comunidades 
que está essa sujeira toda 
não. Na região central é mais 
lixo no chão do que dentro 
das lixeiras”.

A Câmara de Iúna ainda 
não obteve retorno dos ofí-
cios, indicações e requeri-
mentos enviados ao Poder 
Executivo.

Cidadã
Câmara
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Calendário das sessões
8 de setembro (terça-feira)

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

Jornal Câmara Cidadã

Cafeicultores já 
podem se inscrever 
no Prêmio Cafés 
Especiais do 
Espírito santo
Produtores de arábica e conilon 
já podem separar suas amos-
tras para concorrer ao Prêmio 
Cafés Especiais do Espírito 
Santo. O prazo para envio das 
amostras de arábica termina no 
dia 20 de outubro. Os cafeicul-
tores participantes concorrem 
a uma premiação que pode 
chegar a R$ 100 mil, oferecida 
com o apoio da fundação de 
Desenvolvimento Agropecuário 
do Espírito Santo (fundagres) e 
de várias empresas, instituições 
e entidades do ramo. 

Além da qualidade, a susten-
tabilidade da cafeicultura tam-
bém será avaliada. A adoção de 
boas práticas agrícolas é outro 
fator que vai contar pontos na 
premiação. 

A produção de cafés especiais 
gera uma agregação de valor 
de R$ 100 milhões aos agricul-
tores envolvidos. Atualmente, 
cerca de oito mil propriedades 

As amostras de café arábica podem ser encaminhadas até o dia 20 de outubro. Os 
cafeicultores participantes concorrem a uma premiação que pode chegar a R$ 100 mil

produzem cafés especiais em 
território capixaba.

Na mostra estarão os 20 melho-
res arábicas e os 20 melhores 
cafés conilon do Espírito Santo. 

A entrega do Prêmio está previs-
ta para ser realizada em uma so-
lenidade a ser agendada para o 
fim do ano. Na ocasião, será re-
alizada também a Mostra Anual 
de Cafés Especiais. A solenidade 
de premiação e a forma de re-
alização da Mostra dependerão 
dos protocolos de enfrentamen-
to à Covid-19 à época.

sobrE o PrêmIo
O Prêmio Cafés Especiais do Es-
pírito Santo tem por objetivo re-
conhecer e premiar a produção  
realizada de forma sustentável no 
Espírito Santo. Podem participar 
cafeicultores de todos os muni-
cípios capixabas, mediante apre-
sentação da Inscrição do Produ-
tor, documento da terra, contrato 
de parceria ou comodato.

Cada agricultor pode participar 
com apenas um lote de café, e 
deve manter o lote armazena-
do até o final da premiação. As 
amostras de dois quilos devem 
ser acondicionadas em sacolas 
plásticas identificadas com nome 
completo, município do partici-
pante e outras informações.

O Regulamento completo está 
disponível nos sites do Incaper 
(https://incaper.es.gov.br) e da 
Seag (https://seag.es.gov.br/).

fonte: Incaper

agricultura familiar 
é predominante no 
Espírito santo
No setor agrícola do Espírito Santo, a agricultura familiar 
é a atividade predominante e está presente em 75% das 
propriedades rurais do Estado, ocupando apenas 33% do 
território agrícola

O último Censo Agropecu-
ário do IBGE, de 2017, esti-
mou 108.014 propriedades 
rurais no Espírito Santo, onde 
357.258 pessoas são ocupa-
das com atividades agrícolas 
diversas. O trabalho diário 
dos agricultores possibilita a 
entrega da maior parte dos 
alimentos na mesa dos ca-
pixabas. A atividade movi-
menta diversos setores e se 
estabelece a cada dia mais 
como um pilar da economia 
no campo e na cidade.

Do total das propriedades, a 
estimativa é que 75% sejam 
de base familiar, o que chega 
ao número de 80.775 pro-
priedades da agricultura fami-
liar. Nessas propriedades são, 
aproximadamente, 213.557 
pessoas ocupadas na agricul-
tura familiar do Espírito Santo.

A adoção de práticas ambien-
talmente corretas, economi-
camente viáveis e socialmen-
te justas, junto ao trabalho 
para promover a segurança 
alimentar e nutricional, é 
umas das grandes qualidades 
da agricultura familiar. 

CrédItos Para
sEtor fortaLECEm
agrICuLtorEs
Para os próximos meses, são 
esperados R$ 200 milhões 
para financiamentos de cré-
dito rural a agricultores do 

Estado pelo Banco do Estado 
do Espírito Santo (Banestes), 
no Plano Safra 2020/21. O 
crédito estará disponível para 
o financiamento de máqui-
nas, equipamentos e imple-
mentos agrícolas, aquisição 
de animais, renovação e im-
plantação de lavouras, cons-
trução e reformas, aquisição 
de insumos, dentre outros. 

O Incaper, por meio de um 
convênio com o Banestes, 
fará a Prestação de Servi-
ços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a con-
cessão de Crédito Rural aos 
produtores capixabas. A fina-
lidade do convênio é a execu-
ção de programas de crédito 
rural, conjugado com a as-
sistência técnica e extensão 
rural, elaboração de laudos 
de avaliações de bens e peri-
ciais, em conformidade com 
o Manual de Crédito Rural 
(MCR) e demais legislações 
e normas vigentes dos gover-
nos federal e Estadual. 

fonte: Incaper



“O que está sendo feito no mu-
nicípio é pintar buraco. Estão 
jogando tinta na nossa cidade 
em cima de uma obra que está 
parada, tentando maquiar o que 
está completamente destruído”. 
foi com essa afirmação que o 
vereador José Marcos de Mora-
es iniciou o seu discurso, durante 
sessão da Câmara no início de 
agosto, ao cobrar das autorida-
des um acompanhamento rigo-
roso durante as obras de implan-
tação da sinalização horizontal 
pelas ruas e avenidas da cidade. 

Atualmente, o projeto de sina-
lização horizontal está sendo 
colocado em prática no muni-
cípio, e sendo executado pelo 
Governo do Estado, e que es-
tariam “escondendo” a obra 
inacabada deixada pela Cesan, 
também de responsabilidade 
do governo estatal.

O vereador José Marcos de 
Moraes também comentou 
que a sinalização não está sen-
do acompanhada por fiscal de 
contrato da Prefeitura de Iúna. 

“Estão pintando o que não tem 
necessidade, diminuindo vagas 
de estacionamento e parece 
que ninguém da Prefeitura está 
acompanhando. É a gestão do 
município que deveria saber o 
que precisa ser feito. Então, é 
necessário orientar, acompa-
nhar quem está realizado o tra-
balho”, afirmou o parlamentar.

De acordo com os vereadores, 
muitos buracos foram deixados 
nas ruas pela empresa Saliah, 
contratada pela Cesan para rea-

obras inacabadas da Cesan: 
ruas e avenidas de Iúna em 
péssimas condições Implantação de sinalização horizontal que está sendo 

realizada no município estaria escondendo o trabalho 
inacabado deixado pela Cesan, segundo parlamentares

lizar os serviços de saneamento 
no município, o que vem cau-
sando sérios problemas no trân-
sito de veículos e pedestres.

“Tem uma obra da Cesan cerca-
da, fechando a calçada em uma 
via pública. O pedestre não tem 
onde passar e vão andar na rua, 
fazendo com que motoristas 
precisem dirigir com ainda mais 
atenção. Vidas estão em risco. 
É faixa de pedestre desviando 
do buraco, é calçamento des-
truído, são pedras soltas... é 

isso o que estamos vendo no 
nosso município”, alertou o ve-
reador José Marcos de Moraes.

O vereador Adriano Salviete 
também discutiu sobre o as-
sunto. “Ou seja, a obra feita 
pela empreiteira Saliah segue 
causando transtornos em Iúna 
e nada disso vai mudar. Esse 
governo não tem competência 
para responsabilizar os respon-
sáveis por tanta falta de res-
peito com o nosso município”, 
salientou.

Parlamentares questionam 
regularização fundiária no município
Reformas e construções de imóveis estão sendo impedidos no município por falta de registro de imóvel

Os vereadores de Iúna dis-
cursaram na sessão do dia 
07 de agosto sobre a falta de 
liberação de licenças para re-
formas de imóveis (por falta 
de escritura) e questionam a 
administração municipal so-
bre o andamento da regulari-
zação fundiária no município. 

O vereador Júlio Maria Oli-
veira analisou negativa da 
Prefeitura Municipal diante 
do pedido da comunidade 
de reformar o salão paro-
quial da Igreja de Pequiá, em 

abril deste ano. O pedido de 
reforma foi negado por falta de 
registro do imóvel.

O parlamentar analisa que é 
injusto a prefeitura cobrar IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e outras taxas pela 
existência de uma casa, aparta-
mento, etc e não aceitar pedi-
dos de licença para reformas de 
imóveis que, por algum motivo, 
ainda não estejam registrados 
em cartório.

“Há quantos anos o terreno 

do salão paroquial já existe, 
o IPTU está sendo pago, ago-
ra estão esperando a regula-
rização do terreno. Ou seja, 
toda pessoa que quiser fazer 
reforma da sua casa aqui em 
Iúna não pode fazer porque 
tem que ter a regularização? 
Tá difícil! Primeiro o Executivo 
embarga lote, agora se alguém 
quiser reformar não pode. E 
quando essa escritura vai ser 
possível no município? Afinal 
de contas, isso depende da 
Prefeitura”, analisou o verea-
dor Júlio Oliveira.

obras do
PaLaCEtE munICIPaL
Os parlamentares analisam ain-
da casos de parcialidade do Exe-
cutivo na emissão de licenças 
para reformas. Os vereadores 
Júlio Maria e José Marcos de 

Moraes assinaram um ofício 
para ser enviado à Prefeitura 
de Iúna solicitando esclareci-
mentos sobre a obra de re-
forma do Palacete Municipal.  

Os parlamentares querem 
cópia da documentação de 
obra de reforma do espaço. 
“Precisamos saber se essas 
medidas (de documentação 
e escritura em cartório) são 
para casos específicos ou se 
está sendo válido para todos 
os imóveis”, disse o vereador 
José Marcos de Moraes.

agosto 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:

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

Júlio Maria 
de Oliveira

Republicanos • 
juliomaria@cama-

raiuna.es.gov.br

Rogério Cezar
Republicanos • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

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

José Marcos de Moraes
MDB • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Indica a disponibiliza-
ção de recursos à San-
ta Casa de Iúna, dire-
cionado ao pagamento 
de insalubridade em 
grau máximo e retroa-
tivo à data do Decreto 
Municipal de Emergên-
cia em Saúde Pública 
para os profissionais 
que trabalham na linha 
de frente no combate 
do COVID-19.

4	Indica reparos na ilumi-
nação em diversos lo-
cais: na Rua José luís de 
Castro, bairro Vila Nova, 
na Avenida Augusto An-
tônio de Oliveira, ferrei-
ra Vale (poste ao lado 
da academia do Two), 

posa, filhos e netos.  

4	Moção de aplausos ao 
presidente do SINDISPII, 
senhor Durval Dias Santia-
go Júnior, e aos diretores 
pela obra da sede do sin-
dicato que já está em fase 
de acabamento e irá trazer 
mais comodidade e confor-
to aos funcionários e sócios 
da instituição. 

4	Moção de aplausos ao 
senhor Carlos Roberto de 
Andrade, pelos serviços 
prestados aos iunenses 
no cargo de motorista por 
mais de 16 anos. Profissio-
nal, amigo e dedicado, pe-
diu demissão do cargo no 
mês de julho de 2020. 

4	Indica obras de melhorias 
no calçadão do muro na 
Avenida São Vicente de 
Paulo, próximo ao Satírio, 
pois, devido ao buraco, está 
trazendo insegurança aos 
pedestres. 

4	Indica a construção de 
meio-fio e canaleta no 
Campo Bom de Bola, no 
Bairro Nossa Senhora da 
Penha, para evitar enxurra-
das em dias de chuva.

4	Indica a elaboração de es-
tudo de adequação e regu-
lamentação de cargos no 
quadro pessoal da Prefei-
tura de Iúna, haja visto que 
hoje encontramos servido-
res em desvio de função.

na Rua Galaor Rios, em frente 
ao Mercado Carioca, na Rua 
Astrogildo Silveira, Quilombo 
(próxima à casa da Sra. Shei-
la Olímpio), e na Rua Antônio 
Monteiro Alves, Pito (próxima 
à casa do Sr. Mizin). 

4	Indica a instalação de mais 
dois contêineres de lixo na 
comunidade de Santa Clara 
do Urbano, bem como o re-
colhimento do lixo uma vez 
por semana. 

4	Indica a instalação de uma 
unidade educacional (cre-
che) na comunidade de 
Santa Clara do Urbano, 
considerando o constante 
crescimento populacional da 
comunidade.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Sr. antô-
nio Oliveira da Silva, ocorrido 
em 30/6. Servidor aposenta-
do, trabalhou pelo município 
por 36 anos. Deixa esposa, fi-
lhos e netos.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Sr. Zayr 
Batista Vieira, ocorrido em 
18/6. Conhecido como Sr. lo-
tim, homem honesto, religio-
so, agricultor que residia no 
Córrego Boa Sorte. Deixa seis 
filhos, 13 netos e 14 bisnetos.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Sra. Se-
bastiana Maximiana Saloto, 
aos 84 anos, moradora do Vila 
Nova, que faleceu em 12/7, 
vítima de Covid 19. Ela deixa 
seu esposo Djalma Saloto e 
seis filhos: José, Jesiel, Deuce-
nir, Gersé, Neusedir e Adilson, 
além de netos e bisnetos. 

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Sra. 
Herondina Viana de Souza, 
ocorrido em 10/7. Moradora 
do Córrego dos Pilões, deixa 
filhos, netos e bisnetos.  

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Sr. Sebas-
tião Caetano. Ex-servidor pú-
blico, morador do Quilombo, 
deixa esposa, filhos e netos.  

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Senhor 
José Goulart, morador do 
Bairro Quilombo, que deixa es-

4	Moção de apoio à Co-
missão dos Aprovados 
no Concurso da Polícia 
Civil ES 2018, e solicita 
ao Governo do Estado 

4	Moção de Profundo 
Pesar pelo falecimento 
da Sra. ereni Rodrigues 
de Souza, ocorrido em 
25/7. Pessoa muito que-
rida, deixará saudades 
entre os filhos, netos, 
bisnetos e tataranetos.  

4	Moção de Profundo 
Pesar pelo falecimento 
da Sra. Maura Ferreira 

4	Requer da Câmara 
Municipal que seja 
encaminhado ofício 
ao Superintendente 
do DNIT Sr. Romeu 
Sheibe Neto, buscan-
do esclarecimentos 
sobre a retirada dos 
radares na BR 262, da 
entrada do Distrito de 
Pequiá. 

4	Indica a compra de testes 
Rápidos para detecção 
dos anticorpos Covid19 
igG/igM para melhor or-
ganizar a gestão municipal 
no atendimento aos seus 
servidores, principalmente 
os da área da saúde. 

4	Indica a reforma das insta-
lações físicas da Unidade 
de Saúde da comunidade 
de Santa Clara do urba-
no, que estão em péssimas 
condições, bem como am-
pliação de salas para con-
sultório de enfermagem e 
para atendimento do téc-
nico de enfermagem, assim 
valorizando a qualidade de 
atendimento de nossos ser-
vidores municipais.
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a imediata conclusão do 
referido concurso e nome-
ação dos aprovados, bem 
como o aproveitamento de 
todo o cadastro de reserva 

com vistas à recomposição 
do quadro de investigado-
res, escrivães, peritos, mé-
dicos legistas e auxiliares 
de perícia.

4	Moção de aplausos ao 
programa “Domingão 
na Roça”, cujos apre-
sentadores são Edmar 
Henriques da Costa 
(Acanhado) e Olindo 

florindo de freitas, 
pelo entretenimen-
to aos domingos de 
manhã, bate-papos, 
por levar alegria aos 
ouvintes.

de Lima, ocorrido em 27/7. 
Moradora de Nossa Senho-
ra das Graças, muito queri-
da, deixará saudades entre 
os filhos e netos.  

4	Indica a lavagem da Rua 
Quintino Bocaiuva, no sen-
tido do Gildinho Madeiras, 
pois a poeira causa trans-
tornos aos moradores com 
problemas respiratórios.


