
Parlamentares reforçam 
questionamentos ao Poder 
Executivo sobre falhas na
limpeza e na iluminação pública

Período Eleitoral Até as eleições 
municipais não serão divulgadas 
informações que possam caracterizar 
uso promocional de candidato. Pág. 2

Moção de Pesar Vereadores 
lamentaram o falecimento do 
colega parlamentar Deibson 
Pedron, vítima de Covid-19. Pág. 2

Sem Harmonia Parlamentares 
analisam a situação da falta de 
diálogo e de parceria por parte 
da atual gestão municipal. Pág. 3

As últimas sessões da Câmara foram pautadas por diversas indicações e requerimentos solicitando melhorias nos serviços de limpeza de bairros e comunidades rurais. 
Vereadores também analisam o motivo de não haver investimento nesse serviço, mesmo com as constantes afirmações do gestor público de que há dinheiro em caixa

Os vereadores de Iúna se reu-
niram no plenário da Câmara 
Municipal, durante sessão no 
dia 8 de setembro, e novamen-
te analisaram os serviços de 
limpeza e de iluminação públi-
ca em Iúna. Na mesma reunião, 
os parlamentares também vol-
taram a lamentar a falta de har-
monia entre os poderes Execu-
tivo e o Legislativo (leia mais na 
página 3), em especial a falta de 
respostas aos requerimentos e 
solicitações encaminhadas pela 
Casa de Leis à administração 
municipal.

Foram constantes os questio-
namentos sobre os motivos pe-
los quais a gestão de Iúna não 
investem mais nesses serviços. 
O vereador Darlan Barglini ana-

lisou um discurso do prefeito 
Weliton Virgílio, no qual afir-
maria que a Prefeitura possui 
R$ 14 milhões em caixa. 

“Faço aqui um requerimento 
à contabilidade do Executivo, 
pedindo esclarecimentos sobre 
esse dinheiro em conta, se é 
convênio ou recurso próprio e 

por que não está sendo usado 
em serviços essenciais”, pon-
tuou o parlamentar.

Já o vereador Emmanuel Garcia 
voltou a cobrar obras de reparo 
na iluminação na Avenida Pre-
sidente Tancredo Neves, em 
frente ao hospital Santa Casa. 
O parlamentar frisou que a ilu-
minação pública é um objeto 
de gestão de responsabilidade 
do município e algumas ocor-
rências criminais são atreladas 
à essa falta. 

“A iluminação pública possui 
um papel fundamental na qua-
lidade de vida e na segurança 
de toda comunidade, que paga 
impostos”, destacou o parla-
mentar.

IMPacto fInancEIro
Além da pauta relacionada 
aos serviços de limpeza e ilu-
minação, os parlamentares 
analisaram a situação do pa-
gamentos aos profissionais 
de Saúde durante o período 

da pandemia. Foi solicitado ao 
Poder Executivo um estudo de 
impacto financeiro da Secretaria 
Municipal de Saúde para que, 
enquanto perdurar a pandemia 
relativa ao Covid-19, que seja 
viabilizada insalubridade em 

grau máximo de (40%) para 
os médicos do programa Mais 
Médicos e para os enfermei-
ros que compõem o quadro 
de profissionais de saúde da 
linha de frente de combate ao 
Covid-19.
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calendário das sessões
8 de outubro (quinta-feira)

19 de outubro (segunda-feira)
28 de outubro (quarta-feira)

Jornal câmara cidadã

Período Eleitoral: restrições 
à divulgação das ações dos 
vereadores até novembro
Desde o último dia 15 de agos-
to, a Câmara Municipal de Iúna, 
em respeito à legislação eleito-
ral, alterou a forma como divul-
ga as notícias sobre suas ações 
oficiais, votações em plenário, 
reuniões de comissões e audi-
ências públicas, por exemplo. 

A cobertura jornalística dos 
atos públicos do Legislativo 
e a transmissão das sessões 
plenárias e das reuniões das 
comissões serão mantidas no 
período eleitoral, objetivando a 

Até as eleições municipais, a serem realizadas em novembro deste ano, não serão divulgadas informações que possam 
caracterizar uso promocional de candidato, fotografias individuais e declarações relacionadas aos partidos políticos

transparência e o serviço útil de 
relevância à sociedade.

Até as eleições em novembro 
não serão divulgadas informa-
ções que possam caracterizar 
uso promocional de candida-
to, fotografias individuais dos 
parlamentares e declarações 
relacionadas aos partidos po-
líticos.

Confira as ações do Legislativo 
pelo portal www.camaraiuna.
es.gov.br.

Moção de Pesar homenageia vereador 
irupiense Deibson Pedron, vítima de covid-19
Vereadores lamentaram o falecimento do colega parlamentar. Outras Moções de Pesar foram protocoladas na última sessão da Câmara

Os parlamentares de Iúna 
lamentaram o falecimento 

do vereador de Irupi, Deibson 
Pedron, vítima de Covid-19. Na 

Câmara da cidade vizinha, en-
tre outras frentes, Deibson de-
fendia a prestação de serviços 
de Saúde de qualidade para a 
população.

O parlamentar era também 
funcionário público, atuan-
te na Secretaria de Saúde do 
município como técnico de En-
fermagem. Conforme Moção 
de Pesar: “era um profissional 

de saúde humano, prestativo, 
competente, sempre disposto a 
ajudar quem quer que seja. No 
poder Legislativo, um vereador 
que sempre defendia a saúde 
de Irupi”.

Também foi solicitado uma mo-
ção de Profundo Pesar pelo 
falecimento do senhor Alúcio 
Guilherme, falecido no dia 3 de 
setembro, morador do bairro 

Quilombo. O falecido deixa 11 
filhos, 14 netos e 6 bisnetos.

A terceira Moção foi soli-
citada em profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Djalma Saloto, morador do 
bairro Vila Nova, que faleceu 
no dia 04 de setembro. Ele 
deixa seis filhos: José, Jesiel, 
Deucenir, Gersé, Neusedir e 
Adilson, netos e bisnetos.



Durante sessão no início de 
setembro, a constante falta de 
transparência e diálogo entre o 
Poder Executivo a o Legislativo 
tomaram conta dos discursos 
dos vereadores de Iúna. Falta 
de planejamento, organização 
e respeito aos procedimentos 
e ações do Legislativo foram 
alguns dos assuntos debatidos 
pelos parlamentares.

“O Executivo tem que saber 
como funciona essa Câmara, 
saber o papel dos vereadores. 
Nós temos um período regi-
mental de 90 dias para que os 
projetos sejam analisados e 
votados de forma que ajude a 
população. O que vemos hoje 
é uma falta de respeito com os 
profissionais dessa Casa. São 
respostas enviadas do Execu-
tivo com falhas técnicas, falta 
de respeito, dificultando o an-
damento dos trabalhos em prol 
da população”, analisou o vere-
ador Rogério Cesar.

Os parlamentares também co-
mentaram sobre justificativas 

supostamente divulgadas por 
gestores da administração de 
Iúna ao direcionarem aos ve-
readores à demora em aprovar 
projetos.

O vereador José Marcos de 
Moraes destacou que nenhu-
ma ação que possa prejudicar 
a população acontece partindo 
da Câmara de vereadores, que 
analisa os projetos com muito 
critério, dentro dos prazos re-
gimentais. 

“Esse atual Governo não pre-
cisa dessa Casa de Leis para 
fazer nada, para atrapalhar o 
trabalho do Executivo, eles se 
atrapalham sozinhos”, disse o 
parlamentar. 

“Não existe nenhum projeto 
travado nesta Câmara. O que 
vemos é que foi iniciado mui-
tas obras e não terminaram 
quase nenhuma. O povo pre-
cisa de políticas públicas de 
qualidade e não obras inaca-
badas”, disse o vereador Dar-
lan Barglini. 

O vereador Everaldo Pereira 
Sales destacou a votação do 
Projeto de Lei para compra de 
móveis escolares para as esco-
las municipais e também apre-
sentou ofícios da secretária de 
Saúde, explicando o porquê da 
falta de medicamentos no mu-
nicípio. “A situação hoje é que 
estão usando o prazo regimen-
tal da Câmara para fazer políti-

Sem harmonia: câmara
lamenta falta de diálogo 
por parte do Poder Executivo
Sem respostas aos requerimentos, ofícios e solicitações enviados pela Casa de Leis e ainda incomodados com as constantes afirmações nomeando a Câmara como 
causadora de atrasos na aprovação de projetos, parlamentares analisam a situação da falta de diálogo e de parceria por parte da atual gestão municipal

ca”, destacou.

Sobre as compras para a saúde, 
o vereador Emmanuel Garcia 
voltou a cobrar transparência 
da secretaria, destacando que 
falta remédios no município.

Já sobre o projeto para a com-
pra de móveis para a educa-
ção, o vereador Júlio Maria 

de Oliveira reforçou que a Câ-
mara vai avaliar o documen-
to com a mesmo cuidado de 
sempre. “Quando o projeto 
chegar à Comissão de Finan-
ças eu quero avaliar crite-
riosamente esse documento 
para a compra de móveis es-
colares. Jamais vamos deixar 
de votar o que é de interesse 
coletivo”, comentou.

Vereadores denunciam possível fraude 
no site da Prefeitura de Iúna
Poder Executivo sanciona e publica Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao ano de 2019 com redação modificada

Na sessão da Câmara de Iúna 
do dia 18 de setembro, os ve-
readores analisaram possível 
fraude no site da Prefeitura Mu-
nicipal. A Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) nº 32/2020 
aprovada pela Câmara de Leis, 
foi sancionada e publicada com 
texto diferente do que foi apro-
vado pelos vereadores. 

O projeto que se transformou 
na Lei 2905/2020 está com di-
versas modificações não apro-
vadas pelo Legislativo. A de-
núncia foi feita pelo vereador 
Darlan Barglini, que afirmou 

que o documento pode ser 
encontrado no site do Poder 
Executivo com as informações 
erradas. 

“Fraude no site da Prefeitura 
foi o que encontrei ao consul-
tar a LDO. O projeto de Lei nº 
32/2020, aprovado por esta 
Casa de Leis, sobre as diretri-
zes para elaboração da Lei Or-
çamentária está com o texto 
totalmente diferente do que 
passou pela Câmara. Isso é 
inadmissível e inacreditável” 
Para piorar não é a primeira vez 
que isso acontece”, destacou o 

parlamentar. 

O vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva também 
falou sobre o assunto. “Sin-
ceramente, sabemos de 
vários atos de irresponsabi-
lidade deste Governo, mas 
essa ação superou todos os 
demais absurdos”. 

A situação será analisada 
pela Câmara de Iúna para 
que a possível fraude não 
prejudique o andamento da 
análise e votação da Lei Or-
çamentária para 2021.

setembro 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

Everaldo
Pereira Sales
PV • everaldo@

camaraiuna.
es.gov.br

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

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

4	Indica realização de 
reparos nas faixas/
quebra-molas e cal-
çamento danifica-
dos na Rua Argemi-
ro Antônio da Silva, 
nas proximidades do 
Supermercado Mul-
tiShow, e na Rua Es-
pirito Santo, nas pro-
ximidades da Escola 
Dr. Nagem Abikair. 

4	Solicita da secretaria 
de Saúde um estudo 
de impacto financei-
ro na instituição para 

4	Moção de Aplausos ao 
Grupo C.A.S.A (Coletivo 
de Ação Social e Ambien-
tal), pela intervenção nas 
Margens do Rio Pardo, no 
Bairro Vila Nova.

4	Moção de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
Senhor Djalma Saloto, 
morador do bairro Vila 
Nova, faleceu no dia 4 de 
setembro. Ele deixa seis 
filhos: José, Jesiel, Deu-
cenir, Gersé, Neusedir e 
Adilson, netos e bisnetos. 

4	Solicita ao Executivo o en-
caminhamento do balan-
cete do mês de setembro.

4	Solicita ao Poder Execu-
tivo a ata da reunião do 
COmdur (Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimen-
to Urbano e Rural) relativo 
a mensagem n° 41/2019 
(Projeto de Lei n° 43/2020).

que enquanto perdurar a 
pandemia relativa ao Co-
vid-19, seja viabilizada 
insalubridade em grau 
máximo de (40%) para os 
enfermeiros do Progra-
ma iCePi que compõem o 
quadro de profissionais de 
saúde da linha de frente 
ao combate do Covid-19. 

4	Indica o reparo da ilumi-
nação na Avenida Presi-
dente Trancedo Neves, em 
frente à Santa Casa. 

4	Moção de Profundo Pesar 

4	Indica a substituição de lâm-
pada queimada na Rua Antô-
nio Monteiro Alves, Pito, próxi-
mo ao imóvel n°145, no bairro 
Nossa Senhora da Penha. 

4	Indica a substituição de 
lâmpada queimada na Rua 
Carlos Alberto Rios, no bair-
ro Quilombo.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do vere-
ador de Irupi Deibson de 
Freitas Pedron, ocorrido no 
dia 4 de setembro. Além de 
vereador, era funcionário 
público municipal, atuante 
na Secretaria de Saúde do 
Município, como Técnico 
de Enfermagem, um pro-
fissional de saúde humano, 
prestativo, competente, 
sempre disposto a ajudar 
quem quer que seja. No 
poder Legislativo, um vere-
ador que sempre defendia 
a saúde de Irupi.

4	Solicitam informações do setor 
de Contabilidade da administra-
ção municipal sobre os recursos 
disponíveis em todas as contas. 
Sendo convênio, informar núme-
ros e valores. Sendo recurso pró-
prio, informar valores e fontes das 
arrecadações. 

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do senhor 
Alúcio Guilherme, falecido 
no dia 3 de setembro, mora-

4	Solicita algumas horas 
de serviços de retroes-
cavadeira e caminhão 
caçamba para a Asso-
ciação Comunitária dos 
Agricultores Familiares 
da Cabeceira do São 
Cristóvão, visando pre-
parar uma área onde 
será instalado um seca-
dor de café em benefício 

4	Solicita (por meio de 
requerimento verbal) 
informações sobre o 
projeto da reforma 
da Escola Municipal 
de Ensino Fundamen-
tal Deolinda Amorim 
de Oliveira.

4	Solicita (por meio de 
requerimento ver-
bal) que seja apu-
rada a denúncia de 
descumprimento da 
legislação por parte 
da empresa contra-
tada para transporte 
escolar, referente ao 
valor do que é pago 
aos motoristas e mo-
nitores e ao valor re-
ferente ao ticket de 
alimentação.

pelo falecimento da se-
nhora Lucileia da Costa 
Salviete, ocorrido no 
dia 17 de setembro de 
2020. 

4	Solicita (por meio de 
requerimento verbal) 
apuração sobre o an-
damento da obra Cme 
– Santa Casa de iúna, 
e informações sobre o 
que o Conselho apurou 
até o momento, pois a 
obra não possui alvará 
da Vigilância Estadual 
Sanitária.

da comunidade.  

4	Solicita informações acerca 
dos vencimentos dos pro-
fessores da rede Pública 
Municipal, se estão rece-
bendo o piso Nacional dos 
Profissionais da Educação. 
E caso haja alguém que não 
receba o piso, que seja for-
necida a justificativa.

Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@cama-
raiuna.es.gov.br | Rogério Cezar, Republicanos 
• rogerinho@camaraiuna.es.gov.brbr

Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@
camaraiuna.es.gov.br | Arilson Ferreira de 
Oliveira, PDT • arilson@camaraiuna.es.gov.br

dor da Rua Francisco Augus-
to de Castro no bairro Qui-
lombo. O falecido deixa 11 
filhos, 14 netos e 6 bisnetos.

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

4	Solicita (por meio de 
requerimento verbal) 
cópia do contrato da 
empresa que está 
executando repa-
ros no calçamento 
do bairro Vila Nova e 
informações se cons-
ta no contrato que a 
Prefeitura pode ceder 
uma retroescavadei-
ra para auxiliar nessa 
obra.

4	Solicita (por meio de re-
querimento verbal) infor-
mações sobre os paga-
mentos de show durante 
a pandemia pela Assis-
tência Social à Terceira 
Idade. E se existe alguma 
ligação entre o volunta-
riado e a pessoa que está 
recebendo esse paga-
mento. Solicita também 
cópias do pagamento e 
pra quem foi pago.


