
Os novos vereadores de Iúna, 
juntamente com o prefeito eleito, 
Rogério Cruz Silva (PDT) e seu vice, 
Walfride Antonio Cezar (PSDB), 
tomaram posse de seus cargos na 
noite do dia 1º de janeiro, no Ple-
nário Vereador Veredino Cândido 
de Almeida da Câmara Munici-
pal. Participaram da solenidade 
aproximadamente 200 cidadãos 
iunenses, entre autoridades po-
líticas, formadores de opinião e 
eleitores, que acompanharam os 
discursos de agradecimento dos 
gestores municipais para o man-
dato de 2013 a 2016.

Com base no Regimento Interno, 
a Sessão Solene de Instalação e 
Posse foi presidida pelo vereador 
mais votado nas eleições de 2012, 
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João elias Colombo Horsth (DeM), 
que fez a leitura do compromisso 
previsto no Regimento da Casa. 
em seguida, os demais vereadores 
eleitos assinaram o Termo de Pos-
se. O prefeito Rogério Cruz Silva e 
seu vice, Walfride Antonio Cezar, 
também assinaram o termo e dis-
cursaram em agradecimento aos 
resultados das urnas.

Os vereadores que compõem a 
atual Legislatura são: Adriano Sal-
viete da Silva (PMDB), expedito 
Vieira de Andrade Filho (PDT), João 
Batista Ribeiro (PDT), João Elias co-
lombo Horsth (DeM), Joceni Rocha 
Martins (PMDB), Jonathan Bonfan-
te Moreira (PTB), Jonildo de Castro 
Muzi (PR), José Marcos de Moraes 
(PRB), Paulo Henrique Leocádio da 

Silva (PMDB), Rogério Cezar (PRB) e 
Weverton da Silva Feitosa e (PDT).

Mesa Diretora
Após a cerimônia, foi realizada a 
eleição da Mesa Diretora da Câ-
mara para o biênio 2013/2014. 
Os vereadores empossados 
apresentaram duas chapas. e, 
em votação, por 6 votos a 5, foi 
definida a nova diretoria. Paulo 
Henrique Leocádio assumiu o 
cargo de presidente; Joceni Ro-
cha Martins é o vice, e Rogério 
Cezar é o secretário.

A solenidade de posse dos novos 
vereadores, prefeito e vice de 
iúna pode ser assistida pelo link 
da TV Câmara, no site www.ca-
maraiuna.es.gov.br.
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Vereadores e prefeito 
são empossados  
Sessão Solene aconteceu na noite do dia 1° de janeiro, na Câmara Municipal 
e contou com a presença de mais de 200 munícipes

A Câmara de Vereadores esteve lotada durante a cerimônia de posse dos novos gestores do município

organização Vereadores formam 
comissões permanentes. Pág. 2

em análise Câmara aprecia Projeto de Lei que 
altera estatuto dos servidores municipais. Pág. 6

trabalhos confira as indicações de serviços 
encaminhadas ao Poder Executivo. Pág. 5

Vereadores empossados

Mesa Diretora para o biênio 2013/2014



Calendário das sessões
08 de fevereiro (sexta-feira)
18 de fevereiro (segunda-feira)
28 de fevereiro (quinta-feira)

com o objetivo de ampliar o canal 
de comunicação com o cidadão 
iunenese, aumentando também 
os meios de transparência das 
ações do Legislativo, a câmara 
de Iúna lança o Câmara Cidadã. 
Este informativo mensal reunirá 
conteúdos relevantes para a po-
pulação da região sobre as ações 
da Casa, proposições, requeri-
mentos, resoluções, decretos, 
projetos de Lei, entre outros atos 
realizados pelos vereadores para 
atender aos anseios dos nossos 
munícipes e promover o desen-
volvimento da cidade. 

A função deste jornal também 
é incentivar a leitura das pautas 
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editorial

Paulo Henrique Leocádio da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Iúna

referentes tanto ao Legislati-
vo quanto ao Executivo Mu-
nicipal, e interagir com os ci-
dadãos a respeito da política 
local, fiscalização dos atos pú-
blicos e do cotidiano dos bair-
ros e distritos do município.

em nome de todos os verea-
dores, convido a população a 
participar das sessões da câ-
mara e a se envolverem com 
os trabalhos, para que nossa 
função, de atender aos inte-
resses coletivos, seja ainda 
mais eficiente.

nesta edição, o leitor poderá 
conferir as comissões de tra-
balho formadas para analisar 
e emitir pareceres prévios 
das demandas que chegam à 
Casa, se informar acerca dos 
primeiros requerimentos e 
indicações e sobre o Projeto 
de Lei enviado pelo Executivo 
para análise dos vereadores 
acerca das alterações no es-
tatuto dos servidores da Pre-
feitura Municipal, visando o 
reajuste da folha de pessoal. 

A primeira sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal 
de Iúna, realizada no dia 
08 de janeiro, foi marcada 
pela aprovação da compo-
sição das quatro comissões 
permanentes para o biênio 
2013-2014. 

As comissões são definidas 

da seguinte forma: Consti-
tuição, Justiça e Redação; Fi-
nanças, Orçamentos, Obras e 
Serviços Públicos; Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento econômico, e educação, 
Saúde e Assistência Social. 

As comissões são órgãos inter-
nos do Poder Legislativo des-

“Reunir-se é um começo. Permanecer juntos 
é um progresso. E trabalhar juntos é um sucesso”.
Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motor Company

CoMPosição Das CoMissões PerManentes 
Para o biênio 2013/2014

Constituição, Justiça e reDação Finanças, orçaMentos, obras 
e serviços públiCos

Presidente Rogério Cezar (PRB) Presidente João Elias Colombo Horsth (DEM)
Relator João Elias Colombo Horsth (DEM) Relator Weverton da Silva Feitosa (PDT)
Secretário Jonildo de Castro Muzi (PR) Secretário José Marcos de Moraes (PRB)

agriCultura, Meio aMbiente e 
DesenvolviMento eConôMiCo eDuCação, saúDe e assistênCia soCial

Presidente João Batista Ribeiro (PDT) Presidente José Marcos de Moraes (PRB)
Relator Adriano Salviete da Silva (PMDB) Relator Rogério Cezar (PRB)
Secretário Jonathan Bonfante Moreira (PTB) Secretário Expedito Vieira Andrade Filho (PDT)

na primeira sessão do ano, 
vereadores definem 
comissões permanentes

tinadas a emitir parecer em 
todos os projetos que chegam 
à Câmara, apreciar programas 
de obras, planos municipais 
e setoriais da administração 
pública; a receber, estudar e 
emitir análise sobre petições, 
reclamações, representações 
ou queixas dos cidadãos, entre 
outros assuntos.  

Vereadores formaram comissões de trabalho, destinadas a apreciar todos os projetos que chegam à casa 

Jornal Câmara Cidadã



resuMo Do Contrato nº 16/2012
Contratante: Câmara Municipal de Iúna. Contratada: Sto-
que soluções Tecnológicas Ltda. Objetivo: assistência téc-
nica na impressora/ copiadora. Credito Orçamentário:  
01.031.001.2003.3.3.9.0.3.9. Ficha 12. Valor Global: R$ 2.404,92 
(dois mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos).
Vigência: 02/12/2012 a 02/12/2013.

Iúna/eS, 02 de dezembro de 2012.
Volmir Hote da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Iúna

resuMo Do Contrato nº 17/2012
Contratante: Câmara Municipal de Iúna. Contratada: A.R. da 
silva Junior- ME. Objetivo: prestação de serviços de criação, 
idealização, produção, e edição de programas da web televisi-
vos, licença de uso da web, com manutenção das páginas com 
inserção de informações, gravação e edição de eventos da Câ-
mara e manutenção de computadores e rede interna de tráfego 
de dados. Crédito Orçamentário:  01.031.001.2005.3.3.9.0.3.9. 
Ficha:17. Valor global: R$ 86.400,00 (Oitenta e seis mil e qua-
trocentos reais). Vigência: 01/01 a 31/12/2013.

Iúna/eS, 28 de dezembro de 2012
Volmir Hote da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Iúna

Para atender aos pedidos dos moradores, vereadores 
encaminham à Prefeitura de iúna diversas solicitações 
de serviços e análises de procedimentos:

eMergênCia
Santa Casa de Iúna
(28) 3545-1170
Posto de saúde
(28) 3545-1162 e 1755
Polícia Militar
(28) 3545-1022
Delegacia de polícia
147

serViços 
Cesan
(28) 3545-1236
Escelsa
0800 721 0707
Oi (Telemar)
103 31

Órgãos PúbliCos
Prefeitura Municipal de Iúna 
(28) 3545-1322

 Gabinete do Prefeito
(28) 3545-1339 
 Cras
(28) 3545-1292
Conselho Tutelar
(28) 3545-1191
Cartório Eleitoral
(28) 3545-1228
Ministério Público
(28) 3545-1299
Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal 
do Espírito Santo – IDAF
(28) 3545-1988
Incaper
(28) 3545-1247
Ciretran
(28) 3545-1015
Biblioteca Municipal
(28) 3545-3155
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4	Instalação de torres de tele-
fonia móvel nas localidades 
de Nossa Senhora das Graças 
e Santíssima Trindade para 
atender aos moradores que 
adquiriram aparelhos celu-
lares, mas não contam com 
sinal de qualidade. Por Joceni 
Rocha Martins (PMDB).

4	Instalação de quebra-molas 
ao longo da Avenida Antonio 
Augusto de Oliveira (FOTO), no 
bairro Ferreira Vale, visando  
coibir o abuso de velocidade 
de automóveis e motos e re-
duzir o número de acidentes 
na região. Por Joceni Rocha 
Martins (PMDB).

4	Instalação de água encana-
da no Cemitério do distrito 
de Pequiá, com o objetivo de 
facilitar o trabalho de sepulta-
mento e manutenção do lo-
cal. Por Joceni Rocha Martins 
(PMDB).

4	Instalação de faixas de pedes-
tres em frente à agência do 
Banestes e à padaria do su-
permercado Pami, visando a 
segurança dos pedestres que 
trafegam no local. Por Rogério 
Cezar (PRB).

4	Aquisição de uma área de 
aproximadamente quatro 
alqueires, de propriedade da 

Plenário em ação

lei orgânica

Senhora Diná nora Fernan-
des, no distrito de Pequiá. A 
aquisição, acompanhada pelo 
registro das terras em área 
urbana, visa regulamentar os 
imóveis da localidade e possi-
bilita a construção de um gi-
násio de esportes, campo de 
futebol e unidade de saúde. 
Por Weverton da Silva Feitosa 
(PDT), zizinho.

4	estudo de reajuste das diárias 
de viagem dos motoristas da 
Prefeitura Municipal, uma 
vez que os mesmos relatam 
que o valor destinado não 
cobrem despesas e, muitas 
vezes, se faz necessário utili-
zar recursos próprios. Por We-
verton da Silva Feitosa (PDT), 
zizinho.

4	estudo de instalação de Pos-
to Policial no quiosque em 
frente ao Colégio Nagem 
Abikahir (FOTO), uma vez que 
o local está desativado e o po-
liciamento beneficiará os fre-
quentadores da região e da 

Feira do Agricultor. Por Joceni 
Rocha Martins (PMDB).

4	Projeto de revitalização da Pra-
ça Coronel João Osório (FOTO) 
viabilizando a construção de 
uma área de areia, parquinho 
e chafariz. O local é frequenta-
do por moradores de diversos 
bairros. Por Paulo Henrique 
Leocádio da Silva (PMDB).

4	encaminhamento à eDP es-
celsa, serviços de melhorias 
no setor de energia elétrica 
do Parque Industrial de Iúna, 
uma vez que o transformador 
e a rede de transmissão não 
atendem a demanda de con-
sumo. Os empresários alegam 
aumento nos gastos com re-
paro de máquinas e equipa-
mentos devido às constantes 
quedas de tensão. Por Joceni 
Rocha Martins (PMDB).

4	O vereador Rogério Cézar 
(PRB) foi indicado líder do 
bloco partidário formado pelo 
PMDB, PRB e DeM.

4	Os vereadores Rogério Cezar e expedito Vieira Filho apresen-
taram emenda de Lei Orgânica Municipal, inserindo o seguin-
te artigo ao capítulo Vi da Educação: “A escolha dos diretores 
das escolas municipais será feita de forma direta, com partici-
pação de alunos, pais, professores e servidores da escola”.

telefones úteis

resumos de Contratos
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A Câmara Municipal apreciará 
o Projeto de Lei encaminhado 
pelo prefeito de Iúna, Rogério 
Cruz Silva, que traz alterações 
das Leis Municipais nº 2.130 e 
2.137/ 2008. De acordo com o 
prefeito, as medidas são justifi-
cadas pela necessidade de me-
lhor organizar a situação fun-
cional dos servidores públicos 
e regulamentar os aspectos re-
ferentes às contas, em especial 
para adequar a folha de paga-
mento aos índices exigidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

entre as principais alterações do 
projeto estão a inserção de abono 
para servidor que recebe salário 
mínimo, alterações no pagamen-
to de horas extras, gratificação 
natalina e readaptação de funcio-
nários por motivo de doença. 

O ponto que vem gerando polê-
mica entre os servidores públicos 
e entidades de classe é referente 
à extinção dos cargos de serven-
te, servente escolar, gari, vigia e 
motorista. 

De acordo com comunicado 
enviado aos vereadores, “os 
atuais ocupantes dos cargos 
continuarão em pleno exercí-
cio de suas atribuições, sendo 
assegurados todos os direitos 
previstos. no prazo máximo de 
até 12 meses, a partir da pu-
blicação da Lei, a situação dos 
servidores será reavaliada pela 
Administração Municipal”.

O presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos de Iúna e 
Irupi (SInDISPII), Julio Cesar de 
Melo, se apresentou na tribuna 

Alterações nas Leis Municipais propostas pelo prefeito, em análise pelos vereadores, foram 
justificadas para organizar a situação funcional dos servidores e adequar a folha de pagamento

Câmara analisa 
projeto que 
altera estatuto
Ponto que vem gerando polêmica entre servidores e entidades de classe é referente 
à extinção dos cargos de servente, servente escolar, gari, vigia e motorista

livre da Câmara e afirmou que 
o projeto não foi colocado em 
discussão prévia com a entida-
de. “Fomos pegos de surpresa, 
novamente. no projeto foi inse-
rido artigo prevendo extinção 
dos cargos com a clara inten-
ção de terceirizar esses servi-
ços, o que causará mais despe-
sas para o município. Isso trará 
incerteza de melhores serviços 
e insegurança aos moradores 
da cidade”.

Para o vereador Rogério Cezar, 
existem outras formas de cortar 
gastos na folha de pagamento. 
“Em 2009, sugeri ao prefeito  da 
época o corte de 50% dos salá-
rios dos cargos comissionados, 
de secretários, assessores, pre-
feito e vice. A medida durou três 
meses e deu certo”.

Câmara de Iúna é composta atualmente por 
11 vereadores eleitos pelo voto direto e secreto

o que é e 
como funciona a 
Câmara Municipal

O Poder Legislativo do Muni-
cípio de Iúna é exercido pela 
Câmara Municipal, compos-
ta por 11 vereadores repre-
sentantes da comunidade, 
eleitos pelo voto direto e 
secreto.

A Câmara é o órgão legislati-
vo que se reúne durante as 
Sessões Legislativas: Ordiná-
rias, que acontecem de 08 
de fevereiro a 18 de dezem-
bro, e extraordinárias, quan-
do é convocada em caráter 
de urgência. As Sessões Or-
dinárias acontecem em três 
datas, a cada mês.

O período de atividades da 
Câmara, compreendido des-
de a posse dos vereadores 
até o término de seus manda-
tos, que são de quatro anos, 
se denomina Legislatura. 

Dentre as diversas atribuições 
da Câmara Municipal encon-
tram-se a de controle e fisca-
lização dos atos do Executivo; 
julgamento de infrações políti-
co-administrativas do Prefeito; 
a prática de atos administrati-
vos nos assuntos de sua econo-
mia interna; o exercício de ativi-
dade decorrente de disposições 
normativas (leis), deliberações 
administrativas (decretos le-
gislativos, resoluções e outros 
atos), sugestões ao Executivo 
(indicações), e sobre qualquer 
assunto da competência local 
no que se refere à defesa dos 
interesses coletivos.

nas próximas edições do infor-
mativo câmara cidadã, apre-
sentaremos outros assuntos de 
interesse, como as funções do 
vereador, Lei Orgânica e Regi-
mento interno. confiram!

6 Fique por Dentro


