
Após anos de discussões, ruas e 
Avenidas danificadas pelas obras 
de esgotamento sanitário serão 
recuperadas pela Cesan

Trânsito Vereadores, prefeito, 
representantes do comércio e da 
Polícia Militar discutem melhorias 
com diretor do Detran . Pág. 3

Ciretran Unidade 
foi reformada para 
oferecer um ambiente 
mais moderno. Pág. 4

Diretoria da Companhia se reuniu com representantes do Poder Legislativo para apresentar detalhes dos serviços que serão executados nos próximos meses

Participaram da reunião o 
presidente da Câmara, Edson 
Márcio de Almeida, o procu-
rador da Câmara, Marco An-
tonio Sonsim, o gerente da 
unidade de Projetos da Ce-
san, Luiz Cláudio Rodrigues, o 
chefe da Divisão de Obras do 
Interior, Dirceu Pimentel, e o 
supervisor de Obras, Adjalma 
Greco. 

“O transtorno causado pela 
obra é um gasto público que 
infelizmente, os cidadãos es-
tão pagando a conta. É uma 
cobrança da população e só 
ficaremos satisfeitos quando 
pudermos circular com se-
gurança pelas vias da cidade, 

Desde o início de 2017, quan-
do teve início o serviço de es-
gotamento sanitário da Cesan 
em Iúna, a população vem 
sofrendo inúmeros transtor-
nos: buracos nas ruas e prin-
cipais Avenidas da cidade, 
calçamento destruído e obras 
abandonadas. Atendendo aos 
ofícios do Poder Legislativo e 
às dezenas de indicações e re-
querimentos dos vereadores, 
representantes da Diretoria 
da Cesan estiveram na Câmara 
Municipal, no dia 18 de feve-
reiro, para apresentar alterna-
tivas para recuperação das vias 
danificadas e da obra abando-
nada. As obras devem ser reto-
madas nas próximas semanas.

que esperamos que sejam 
recuperadas”, comentou o 
presidente da Câmara, Edson 
Almeida.

O problema causado pelas 
obras de esgotamento sani-
tário se arrasta há mais de 
quatro anos, envolvendo os 
parlamentares de Iúna na ten-
tativa de resolver a situação. 
Na primeira quinzena de feve-
reiro, o presidente da Casa de 
Leis e os vereadores Geovan 
Furtado dos Reis e Emerson 
da Silva Santos estiveram na 
sede da Cesan, em Vitória, 
para cobrar essa proposta de 
recuperação das obras e recu-
peração das vias em Iúna.

Secretarias Municipais Aprovados 
Projetos para redução do número 
de secretarias e estruturação dos 
cargos comissionados. Pág. 2

ProjeTo
De acordo com a equipe da 
Cesan, o esgotamento sani-
tário tem o intuito de garan-
tir ações integradas para uso 
coordenado da água, do solo 
e recursos relacionados ao 
desenvolvimento sustentável 
e já está sendo monitorada 
pelos responsáveis para que 

a manutenção de infraestrutura 
seja recuperada e concluída.

A obra de esgotamento sani-
tário em Iúna faz parte do Pro-
grama de Gestão Integrada das 
Águas e da Paisagem, com pre-
visão de atender 14,5 mil habi-
tantes da zona urbana de Iúna: 
bairros Vila Nova, Vale Verde, 

Niterói, Ferreira Vale, Nossa 
Senhora da Penha, Pito, Qui-
lombo, Centro e Guanabara. 
São previstos a instalação 
de 38 km de redes, 2.432 
ligações intradomiciliares, 
cinco estações elevatórias e 
uma estação de tratamento 
de esgoto, com capacidade 
para tratar 36 l/s.
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A novA estruturA muniCipAl pAssA A funCionAr
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Secretaria de Saúde

MesA DiretorA PRESIDEntE Edson Márcio de Almeida (MDB) • VICe-PreSIDeNte Geovan Furtado dos Reis 
(Progressistas) • SeCretárIO Emerson da Silva Santos (MDB)  |  VereADores Adimilson de Souza (PSD) adimilson@
camaraiuna.es.gov.br • Edson Márcio de Almeida (MDB) edson@camaraiuna.es.gov.br • Emerson da Silva Santos (MDB) 
emerson@camaraiuna.es.gov.br • Emmanuel Garcia de Amorim (Republicanos) emmanuel@camaraiuna.es.gov.br • Geovan 
Furtado dos Reis (Progressistas) geovanne@camaraiuna.es.gov.br • Helton Amorim Cunha (PL) helton@camaraiuna.es.gov.
br • Jonathan  Bonfante Moreira (PDT) jonathan@camaraiuna.es.gov.br • Leonardo da Costa Oliveira (PV) leonardo@
camaraiuna.es.gov.br • Matheus Fonseca de Souza (PV) matheus@camaraiuna.es.gov.br • Paulo Henrique Leocádio da 
Silva (MDB) paulinho@camaraiuna.es.gov.br • Valci de Paula Montoni (Progressistas) valci@camaraiuna.es.gov.br

Câmara Hoje

CâMArA MUniCiPAl De iúnA
Av. Presidente Getúlio Vargas, 124, 1º andar, Centro, 
Iúna/ES, CEP 29.390-000 • teLeFONe (28) 3545-1458 • 
FAX (28) 3545-1996 • EMAIL faleconosco@camaraiuna.
es.gov.br • ACESSE www.camaraiuna.es.gov.br • face-
book.com/camaradeiuna • youtube.com/user/cama-
ramunicipaliuna

Informativo mensal das ações da Câmara Municipal de Iúna • COOrDeNAçãO, eDIçãO e FOtOS IMPPACTMIDIA 
Publicidade e Assessoria – DIretOr Alcino Junior • teXtOS Jaqueline Almeida • PrOjetO GráFICO, DIAGrAMAçãO e FINALIzAçãO 
André Lobo • tIRAGEM 1.000 exemplares

Calendário das sessões
8 de março (segunda-feira)

18 de março (quinta-feira)
29 de março (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Aprovado projeto de lei 
Complementar que reduz 
secretarias na Prefeitura de Iúna

A Câmara de Vereadores de Iúna 
realizou a 1ª reunião extraordi-
nária da atual gestão, no dia 22 
de janeiro, para votar dois Proje-
tos de Lei Complementares (nºs 
01 e 02/2021), que tratam sobre 
a nova estrutura administrativa 
e de cargos. Algumas secretarias 
foram extintas e cargos foram 
direcionados para outras pastas.

Os dois projetos de Lei foram 
votados e aprovados, por 6 vo-
tos a 3,  com emendas modifi-
cativas.  

A nova estrutura aprovada, e 
que será adotada pelo prefeito 

romário Vieira, excluiu as se-
cretarias de Esporte, Cultura e 
turismo, a de tecnologia da In-
formação e Comunicação e a de 
Interior e transportes. 

Algumas dessas pastas foram to-
talmente excluídas, outras foram 
transformadas em diretoria e in-
corporadas a outras secretarias. 
Alguns dos cargos das antigas 
secretarias foram remanejados 
para outras pastas.

De acordo com o Poder executi-
vo, a reestruturação visa reduzir 
despesas gerando economia fi-
nanceira.

também foi aprovado em sessão extraordinária Projeto de Lei Complementar que estrutura os cargos comissionados da administração municipal



reforçando os inúmeros ofícios e solicitações, os parlamentares aguardam projetos relativos à melhoria do fluxo de veículos na cidade

trânsito da cidade: 
vereadores, prefeito, 
representantes do comércio 
e da polícia militar discutem 
melhorias com diretor do Detran 

Acompanhando as demandas da 
população quanto à adoção de 
medidas para melhorar trânsito 
na zona urbana do município, a 
Câmara Municipal foi palco de 
uma importante reunião no dia 
19 de fevereiro com o diretor do 
Detran/eS, Givaldo Vieira, e sua 
equipe de trabalho, reunindo 
parlamentares, prefeito, repre-
sentantes da Associação Comer-
cial e da Polícia Militar. 

Na ocasião, foram discutidos 
projetos relativos à melhoria do 

fluxo de veículos na cidade, o 
retorno do funcionamento dos 
semáforos, e a oferta de novos 
serviços na Ciretram.

reforçando os inúmeros ofícios 
e solicitações, o presidente da 
Casa de Leis, Edson Márcio de 
Almeida, e os vereadores Geo-
van Furtado dos reis, Admilson 
de Souza, jonathan Bonfante, 
Leonardo da Costa Oliveira, 
Paulo Henrique Leocádio da Sil-
va acompanharam atentamen-
te as discussões.

“Cada vereador presente des-
tacou alguma ação importante 
em relação ao serviço de trân-
sito no nosso município, uma 
reunião importante e propícia, 
sempre buscando medidas e 
melhorias para Iúna”, avaliou 
o presidente da Câmara, Edson 
Márcio de Almeida.

A equipe de trabalho do De-
tran, presente à reunião, ana-
lisará e apresentará sugestões 
de melhorias nos próximos 
meses.

nova estrutura da Ciretran de iúna
Unidade do Detran/eS foi reformada, para oferecer um ambiente mais moderno, e disponibilizará a partir de março uma sala de provas teóricas digitais no município

O Departamento estadual 
de trânsito do Espírito San-
to (Detran|ES) inaugurou, 
na manhã do dia 19 de fe-
vereiro, a nova estrutura da 
unidade do órgão em Iúna, 
oferecendo um ambiente 
mais moderno e passando a 
disponibilizar sala de provas 
teóricas digitais no municí-
pio. O presidente da Câmara, 
Edson Márcio de Almeida e 
os vereadores Paulo Henri-
que Leocádio da Silva acom-
panharam o evento.

O imóvel, onde já funciona-
va a agência do Detran|eS 
desde 1998 (na rua Capitão 
joão Inácio de Almeida, s/nº, 
Centro), foi totalmente refor-
mado e equipado com mobi-
liário novo.

“A nova sede do Ciretran, 
disponibilizando serviços 
para a sociedade será mui-
to oportuna para Iúna e va-

mos continuar acompanhando 
as demandas da sociedade e 
trabalhando como mediado-
res para que essas demandas 
sejam atendidas”, disse o pre-
sidente da Câmara, Edson Már-
cio de Almeida.

Além dos serviços relacionados 
a veículos, habilitação e infra-
ções, a nova Ciretran contará 
ainda, a partir de março, com 

a Sala de exames teóricos Digi-
tal, que atenderá também aos 
municípios de Ibatiba, Muniz 
Freire, Ibitirama e Irupi, o que 
representa um grande avanço 
tecnológico na qualidade do 
atendimento ao cidadão. 

As novas turmas já estão dispo-
níveis para agendamento e o iní-
cio das provas está previsto para 
o dia 02 de março.

ServIçoS
O cidadão que precisar re-
alizar algum serviço pre-
sencial na Ciretran de Iúna 
deverá acessar o site www.
agendamento.es.gov.br e 
fazer o agendamento on-li-
ne, escolhendo a categoria 
do serviço, a unidade, data e 
horário. Após fazer a marca-
ção, o usuário deve se dirigir 
à Unidade do Detran|ES na 
data e hora agendadas, sem 

acompanhante, com másca-
ra de proteção e apresentar 
o comprovante de agenda-
mento no celular ou impres-
so, além da documentação 
necessária para o serviço.

O Detran|ES disponibiliza ain-
da cerca de 60 serviços das 
áreas de veículos, habilitação 
e infrações, que podem ser 
feitos de forma on-line, no 
site www.detran.es.gov.br.

fevereiro de 2021



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:

Jonathan  Bonfante Moreira
PDt • jonathan@camaraiuna.es.gov.br

Edson Márcio de Almeida
MDB • edson@camaraiuna.es.gov.br

Emerson da Silva Santos
MDB • emerson@camaraiuna.es.gov.br

Matheus Fonseca de Souza
PV • matheus@camaraiuna.es.gov.br

Adimilson de Souza
PSD • adimilson@camaraiuna.es.gov.br

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

Paulo Henrique Leocádio da Silva
MDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.brHelton Amorim Cunha

PL • helton@camaraiuna.es.gov.br

4	requer Moção de lou-
vor ao escritor Clério 
José Borges em reco-
nhecimento ao valoroso 
trabalho prestado nes-
tes quarenta anos em 
favor da literatura capi-
xaba, como trovador.

4	requer que seja en-
caminhado ofício ao 
Comandante da 1ª 
CiA da Policia Militar 
de iúna, Capitão Lucas 
Muzi Rios, solicitando 
atenção especial para 
com a Comunidade de 
Recreio.

4	Indica limpeza e dra-
gagem do leito do rio 
Pardo nas proximidades 
do Parque de exposições 
até o antigo matadouro, 

e dragagem do banco de 
areia do rio josé Pedro. 

4	Indica a instalação de ilu-
minação pública na via 
que liga a sede do municí-
pio à comunidade Figueira, 
no morro do saudoso josé 
Ventura. 

4	Indica a reforma da Qua-
dra Poliesportiva da Comu-
nidade de Laranja da terra e 
de São joão do Príncipe.

4	Indica a reforma da facha-
da e dos bancos em frente 
à escola Nagem Abikahir.

4	Indica a instalação de cor-
rimão e o nivelamento do 
piso do calçadão da Aveni-
da Antônio Augusto de Oli-
veira.

4	requer Voto de Profun-
do Pesar pelo faleci-
mento da senhora Ana 
Almeida Matos (Ana do 
Carmindo Bastião), mo-
radora da Comunidade 
de Santa Clara do juca 
Italiano, falecida em 09 
de janeiro de 2021, aos 
94 anos. Deixa filhos e 
netos e muitas saudades 
entre amigos. 

4	requer Voto de Profundo 
Pesar pelo falecimento da 
senhora Sirley Batista Gui-
lherme, filha do senhor joão 
Guilherme, servidora públi-
ca aposentada, falecida no 
dia 1º de fevereiro. Deixa 
filhos e netos e muitas sau-
dades entre amigos.

4	requer um novo contêiner 
de lixo na comunidade de 
rio Claro, assim como o  tér-

4	requer que seja encaminhado 
ofício à empresa terceirizada 
da Cesan, para a melhoria do 
serviço realizado em Pequiá, 
pois as valas abertas não es-
tão recebendo a compactação 
necessária e com isto o calça-
mento está cedendo.

4	requer que seja encami-
nhado ofício ao Prefeito 
Municipal, para estudo 
de fechamento da rua em 
frente à Praça do Ginásio 
de Esportes nos dias de 

4	requer Moção de Pro-
fundo Pesar pelo faleci-
mento da senhora Mar-
garida Maria Mendes 
Cézar, esposa do saudo-
so Natalino Cézar, mãe 

4	requer Moção de Aplau-
sos ao Capitão da Polícia 
Militar, Lucas Muzi Rios, Co-
mandante da 2º Cia do 14º 
Batalhão da Polícia Militar, 
Cabo jeferson Vauna, Cabo 
Benevicto, Soldado romen-
nig e Soldado Claudinei, 
pelo retorno das blitzes.

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Francisca Vieira dos Reis, 
ocorrido no dia 08 de ja-
neiro de 2021. Deixa filhos, 
netos e muitas saudades 
entre familiares e amigos. 

4	requer providências so-
bre a situação do local 
do transbordo do lixo.

4	requer divulgação de 
cronograma de coleta 
de lixo com hora e data 
aproximada nos bairros 

de quatro filhos, moradora 
de Barra da Boa Sorte, fale-
cida no dia 11 de janeiro de 
2021. Deixa filhos, netos, 
bisnetos e saudades entres 
parentes e amigos.

4	requer que seja encaminhado 
ofício à Secretaria de Estado 
da saúde (sesA), solicitando a 
implantação da rede Cegonha 
na Santa Casa de Iúna.

e comunidades rurais, in-
clusive com maior frequ-
ência.

4	requer do Poder executivo 
o cronograma de patrola-
mento das estradas rurais 
e justificativas para a len-

4	requer a instalação de ar con-
dicionado na Capela Mortuá-
ria.

4	requer a mudança de estrada 
na propriedade do senhor 
João Henrique Faria, entrada 
próxima à ponte do Figueire-
do, barra do Distrito de Nossa 
Senhora das Graças.

4	requer a instalação de rede 

de água potável para o 
loteamento do senhor 
Edmar Guedes, esten-
dendo até o loteamento 
do senhor joni Florindo, 
em Córrego do Lage.

4	requer a reforma de 
um mata-burro próximo 
à residência do senhor 
robinho do trator, em 
Santa Clara do Caparaó.

mino do calçamento, e dos 
devidos reparos no calça-
mento já pronto.

4	requer reparos e manilha-
mento na estrada principal 
que dá acesso ao Poço do 
Egito.

4	requer reparos no calça-
mento das ruas Antônio 
jerônimo de Souza e Astro-
gildo Silveira, no Bairro Qui-

4	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
senhor Jonas souza da 
silva, empresário da cida-
de, falecido no dia 05 de 
fevereiro. Deixa esposa, 
filhos e grandes amizades 
na comunidade.

lombo, e da rua Presbíte-
ro Davi josé dos Santos, 
no Bairro Guanabara.

4	Indica a manutenção e 
os devidos reparos da 
estrada que liga a Br 
262 até as Comunidades 
de São joão do Príncipe 
e rio Claro, bem como 
realizar projeto de paisa-
gismo e identificação na 
entrada.

tidão e qualidade do 
serviço no período 
das chuvas.

4	requer a implemen-
tação do Programa 
Municipal de Análise 
de Solo e Folha.

Feira, visando facilitar o 
trabalho dos agricultores.

4	requer limpeza na área 
do Parque de Exposições 
do município.


