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Câmara aprova revisão de 10,54% 
nos salários dos servidores
Servidores públicos de Iúna 
acompanharam atentamente a 
sessão da última segunda-feira 
(09), quando os vereadores 
aprovaram, por unanimidade e 
com três emendas, modificativas 
e supressiva, o Projeto de Lei de 
Revisão Geral Anual nº 18/2016. 
A revisão deverá ser de 10,54%, 

de acordo com o IGPM - Índice 
Geral de Preços do Mercado, 
conforme acordado pela admi-
nistração municipal com o Sindi-
cato dos Servidores Públicos de 
Iúna e Irupi (Sindspii).

O projeto foi alvo de inúmeras 
discussões por parte dos verea-
dores acerca da lentidão do Po-
der Executivo em encaminhar 
o documento para votação, 
uma vez que a data-base da 
categoria é o mês de janeiro. A 
administração alegava que não 
teria como “pagar aumento aos 

Projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, que agora questionam pagamento dos valores retroativos desde janeiro

servidores sem as devidas pos-
sibilidades legais e financeiras”.

Servidores municipais organi-
zados também realizaram di-
versas reuniões e assembleias 

Leia mais nas págs. 2 e 3

sindicais e, sem acordo, promo-
veram um movimento grevista 
denominado “Operação Tarta-
ruga”, no final de abril.

“Esse projeto deveria ter vin-
do para a Câmara em feverei-
ro porque a nossa data-base é 
janeiro. E o que me entristece 
é que essa atualização será só 
a partir de agosto”, explicou o 
vereador Jonildo Muzi.

De acordo com o Procurador da 
Câmara, Marco Antônio Sonsim, 
todos os servidores têm direito 
à revisão dos vencimentos, in-
cluindo secretários, vereadores, 
prefeito e vice. “O Executivo não 

tem competência legal para ex-
cluir a revisão geral anual dos 
vencimentos do prefeito e do 
vice, é ilegal e inconstitucional. 
Todos os servidores, sem distin-
ção, têm esse direito”.

“Não adianta o prefeito dizer que 
não pode dar revisão porque vai 
onerar os cofres da Prefeitura. O 
que ele deveria fazer, ele não faz, 
que é cortar cargos comissiona-
dos. E ele não pode criar mais 
cargo, é Lei de Responsabilidade 
Fiscal, mas dar revisão ele pode, 
e deve”, reforçou o vereador Ro-
gério Cézar.

“Esse projeto deveria ter 
vindo para a Câmara em fe-
vereiro. E essa atualização 
será só a partir de agosto”.
Vereador Jonildo Muzi (PR)

“A revisão salarial é 
um direito do servidor, 
não adianta o prefeito 

dizer que não pode dar. 
O que ele deveria fazer, e 

não faz, é cortar cargos 
comissionados”.
Vereador Rogério Cézar (SD)
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Calendário das sessões
8 de junho (quarta-feira)

20 de junho (segunda-feira)
28 de junho (terça-feira)

júlio César de Melo também esclareceu, durante a Tribuna Livre, legalidade da greve dos servidores, denominada “Operação Tartaruga”

Na sessão do dia 28 de abril, o 
presidente do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos de Iúna e Irupi 
(Sindspii), júlio César de Melo, 

participou da Tribuna Livre da 
Câmara e informou sobre todo 
o andamento das negociações 
de revisão salarial junto ao Poder 
Executivo nos últimos meses. de 
acordo com ele, a Prefeitura Mu-
nicipal não seguiu o cronograma 
de ações para o envio e a vota-
ção do projeto de Revisão Geral 
Anual para a Câmara, o que re-
sultou no movimento grevista 
denominado “Operação Tartaru-
ga”, no final de abril.

“A nossa data-base para re-

visão salarial é no mês de ja-
neiro e, como está garantido 
em Lei, não precisaria dessa 
discussão toda, era só enviar o 
projeto para a Câmara e tudo 
estaria resolvido. Como houve 
demora, enviamos ofício para 
nos reunirmos com o Poder 
Executivo e mesmo diante de 
várias tentativas, desde o final 
de janeiro, não obtivemos êxi-
to. Em abril, fizemos uma nova 
assembleia e a Prefeitura se 
comprometeu a enviar o pro-
jeto de Lei para a Câmara para 
ser votado no dia 18 de abril. 
Como não aconteceu, realiza-
mos o movimento Operação 
Tartaruga, até que a questão 
tivesse sido resolvida. Tudo 
isso foi realizado com a ciên-
cia do prefeito, secretário de 
obras, de educação e assesso-
res. E com a comunicação de-
vida”, explicou júlio César.

Após assembleia com os servi-
dores, o Sindispii comunicou o 
início da Operação Tartaruga no 

Presidente do Sindispii avalia 
negociações da revisão geral

dia 20 de abril. “E ainda fomos 
surpreendidos por comunica-
dos da Prefeitura em internet 
e em moto de som informando 
que o movimento grevista era 
ilegal. Mas, o sindicato tomou 
todas as medidas necessárias, 
embasado na Lei, pois temos o 
direito à greve. E mantivemos 
50% dos serviços da educação, 
o serviço de limpeza não foi 
suspenso em momento algum, 
a saúde não fechou as portas. 
Quando vimos o comunicado 
dizendo que deixamos de rea-

“A nossa data-base para 
revisão salarial é no mês 
de janeiro, como está 
garantido por Lei. Era só o 
Executivo enviar o projeto 
para a Câmara e tudo 
estaria resolvido”.
Júlio César de Melo
Presidente do Sindspii “O sindicato tomou todas 

as medidas necessárias. 
Mantivemos 50% dos 

serviços da educação, 
o serviço de limpeza 
não foi suspenso em 

momento algum, a saúde 
não fechou as portas”.

Júlio César de Melo

lizar serviços essenciais fiquei 
assustado”, analisou o Presi-
dente do Sindicato.
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Plano de carreira dos professores municipais em discussão
Há meses, os vereadores e os 
professores municipais também 
acompanham de perto o polê-
mico projeto de Lei nº 02/2016 
que altera o plano de carreira 
dos profissionais. Mas o projeto 
do Poder Executivo foi retirado 
de pauta diversas vezes.

De acordo com a proposta da 
administração municipal, ficam 
alterados os níveis dos profissio-

nais do magistério municipal: a 
carreira inicial é de profissionais 
com graduação, extinguindo os 
professores de nível médio.

“A alegação é que o município 
não tem mais PI, PII, PIII. Mas ao 
alterar isso, eles não revisaram o 
valor do professor já com nível 
de graduação, apenas manten-
do o salário do ensino médio. 
A conta não bate e o piso muni-

cipal fica muito abaixo do piso 
nacional”, comentou o vereador 
Expedito Vieira Filho.

O Piso Nacional do Magistério 
para a classe é de R$ 2.135,64, 
para professores com formação 
em nível médio, na modalidade 
normal com jornada de trabalho 
de 40 horas semanal. O projeto 
não tem previsão de ser coloca-
do novamente em pauta.

Projeto para pagamento 
retroativo da revisão salarial 
é considerado inconstitucional
A Comissão de Constituição, jus-
tiça e Redação e a Procuradoria 
da Câmara Municipal emitiram 
pareceres pela ilegalidade e in-
constitucionalidade do Projeto 
de Lei nº 19/2016 que propõe o 
pagamento dos valores retroati-
vos da revisão dos vencimentos 
dos servidores a partir de 2017. 
O projeto foi arquivado durante 
a sessão do dia 09 de maio.

A Câmara aprovou a revisão dos 
salários em 10,54%, e o servidor 
começará a receber seus venci-
mentos com valor atualizado só 
a partir de agosto, mesmo sen-
do a data-base da categoria em 
janeiro. já os valores retroativos 
de janeiro a julho deste ano, de 
acordo com o projeto do Execu-
tivo, seriam pagos só a partir de 
janeiro de 2017, o que foi consi-
derado ilegal e inconstitucional 
pela Câmara.

“Isso para mim é uma pedalada 
fiscal. Como nós vamos liquidar 
uma questão de pagamento, de 

de acordo com o projeto do Executivo, pagamento retroativo seria realizado em 2017, o que não é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal

janeiro a julho lá no outro ano, 
em outra gestão. Isso é brincar 
de “pedalada”. Essa diferença 
deve ser paga no próprio perío-
do do prefeito. O prefeito deve 
mandar um projeto informan-
do que deve pagar os valores 
de janeiro a julho até o final 
deste ano. E se não for cum-
prido, cabe a nós, vereadores, 
entrarmos na justiça”, explicou 
o vereador Jonildo Muzi.

“A Lei de Responsabilidade fis-
cal não permite ao gestor pos-
tergar ou adiar dívida contraída 
para o outro ano”, reforçou o 
Procurador da Câmara, Marco 
Antônio Sonsim de Oliveira.

E quando a Comissão de Cons-
tituição, justiça e Redação, por 
unanimidade de voto emitir pa-
recer de inconstitucionalidade 
do projeto, o mesmo não pode 
ser discutido e nem aprovado, 
porque a Comissão o arquiva au-
tomaticamente, de acordo com o 
artigo 90 do Regimento interno.
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ÍndiCE dE PESSOAL
Para o vereador Expedito Vieira 
de Andrade Filho, a adminis-
tração alega que não há saldo 
para o pagamento da revisão e 
do valor retroativo.

“A única brecha que a Lei de Res-
ponsabilidade fiscal dá é para 
a revisão salarial. Ou seja, é Lei, 
tem que dar revisão. A prefeitu-
ra continua contratando, então, 
não deve estar passando por um 
momento financeiro difícil, mes-
mo tendo recebido notificação 

Artigo 42: É veda-
do ao titular de 
Poder ou órgão 
referido no art. 20, 
nos últimos dois 
quadrimestres do 
seu mandato, con-
trair obrigação de 
despesa que não 
possa ser cumpri-
da integralmente 
dentro dele, ou 
que tenha parcelas 
a serem pagas no 
exercício seguinte 
sem que haja sufi-
ciente disponibili-
dade de caixa para 
este efeito.

“A Lei de Responsabili-
dade Fiscal não permite 
ao gestor adiar dívida 
contraída para o outro 
ano. O orçamento é anual 
e termina em dezembro”.
Marco Antonio Sonsim
Procurador da Câmara
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do Tribunal de Contas do ES, já 
que o índice com folha de pes-
soal do município está acima do 
limite permitido por Lei”, comen-
tou o vereador Expedito.



A fiscalização do uso dos re-
cursos públicos para aquisição 
de materiais e equipamentos 
para realização de serviços à 
população vem sendo inten-
sificada pelos vereadores de 
iúna. Nos últimos meses, os 
parlamentares identificaram 
dezenas de materiais de cons-
trução, como canos, bloquetes 
e meios-fios abandonados no 
distrito de Laranja da Terra.

“Em uma propriedade parti-
cular, verifiquei que existem 
dezenas de canos, que deve-
riam ter sido usados para cap-
tar água, mas que há meses 
a gestão municipal não inicia 
a obra. Também encontrei 
meios-fios jogados e bloque-
tes sem uso em alguns locais 
da região”, informou o verea-
dor Júlio Maria de Oliveira.

O vereador Jonildo de Castro 
Muzi alertou que a denúncia 
de abandono de materiais 
deve ser feita também ao 
Conselho dos Royalties e ao 
Ministério Público. “A notifi-
cação deve ser encaminhada 
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para o Conselho porque tem 
dinheiro dos royalties nessas 
aquisições para obras de in-
fraestrutura, para que seja 
fiscalizado e avaliado o uso 
desses recursos”.

VEÍCuLOS SuCAtEAdOS
O vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva (Paulinho 
da Tôca) também informou 
que são muitos os carros e 
caminhões abandonados no 
Parque de Exposições e em 
outros pátios das secretarias 

“São muitos caminhões e car-
ros abandonados. Tem um ca-
minhão do ano de 2011 já sem 
caixa de marcha, sem motor e 
sem os quatro pneus. É brinca-
deira com o dinheiro público, 
ninguém toma providência. 
São veículos novos, mas que 
já estão sucateados. Por que, 
então, a Prefeitura não faz 
um leilão, já que diz que não 
tem dinheiro para consertar? 
Deveríamos formar uma Co-
missão Especial para investigar 
essa situação”, comentou o ve-
reador Paulinho da Tôca.

Materiais e veículos públicos 
abandonados geram discussões 
na Câmara Blocos, canos, meios-fios, além de caminhões 

e automóveis se encontram sem utilização 
ou manutenção há anos

“São dezenas de canos que 
deveriam ter sido usados 

para captar água”.
Vereador Júlio Maria de Oliveira (SD)

“tem dinheiro dos royalties 
nessas aquisições para 

obras de infraestrutura”.
Vereador Jonildo Muzi (PR)

“São caminhões e carros 
abandonados. É brincadei-
ra com o dinheiro público”.

Vereador Paulinho da Tôca (PMdB)
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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 
PTB - jonathan@ camaraiuna.es.gov.br

Rogério Cézar
SD  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a aquisição de ban-
cos, mesas e equipamentos 
de ginástica para a Praça 
do Bairro Vila Nova (foto), 
visando diversificar o lazer 
dos moradores. 

4	Solicita melhorias no sistema 
de captação e distribuição de 
água potável da localidade 
de Alto Uberaba, comunida-
de do Pastor Adilson, a pedi-
dos dos moradores. 

4	Moção de Aplausos com o 
jovem EDUARDO MOURA, 

4	Solicita patrolamento da 
estrada que dá acesso 
ao Córrego Bonsucesso, 
atendendo aos pedidos 
dos produtores rurais, ten-
do em vista o início da sa-
fra de café.

João Elias Colombo Horsth 
PDT - joao.elias@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita à Procuradoria 
Geral do Município de 
Iúna desenvolver estu-
do, visando a possibili-
dade de destinação de 
uma área de terras para 
as escolas de formação 
de condutores de veícu-
los ministrarem as aulas 

práticas aos alunos, haja 
vista que o espaço do Par-
que de Exposições fica pre-
judicado pela realização de 
eventos e movimentação de 
veículos.

4	Solicita atendimento nas 
Unidades de Saúde das lo-

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 • Disque 
Denúncia 181 • SERViçOS Cesan (28) 3545-1236 • EDP Escelsa 0800 721 0707 • Oi (Telemar) 103 31 • ÓRgãOS PúBLiCOS Prefeitura Municipal de Iúna (28) 
3545-1322 • Gabinete do Prefeito (28) 3545-3139 • Cras (28) 3545-1292 • Conselho Tutelar (28) 3545-1191 • Cartório Eleitoral (28) 3545-1228 • Ministério Público 
(28) 3545-1299 • Fórum de Iúna (28) 3545-1070 • IDAF (28) 3545-1988 • Incaper (28) 3545-1247 • Ciretran (28) 3545-1015 • Câmara Municipal (28) 3545-1458

telefones úteis

funcionário da Rádio Big FM, 
pelo fato de estar sempre 
envolvido nos eventos que 
acontecem no município, 
colaborando ativamente 
com seus organizadores. 

4	Moção de Aplausos com o 
senhor VALDIR RODRIGUES 
JUNIOR (Juninho Borrachei-
ro), pela iniciativa de cuidar 
da limpeza e paisagismo do 
trevo da ponte do Centro 
(foto) e de reflorestar o mor-
ro que dá acesso à igreja São 
Cristóvão.

calidades de Pequiá, São 
João do Príncipe, Rio Cla-
ro e Laranja da Terra, por 
pelo menos uma vez por 
semana, com medicamen-
tos e pessoas especializa-
das para proceder a orien-
tação e distribuição dos 
mesmos ao povo carente.

Praça do Vila Nova

Trevo da ponte do Centro



Entre os dias 08 e 12 de junho 
acontece em Iúna a 7ª festa 
do Carro de Boi. O tradicional 
evento promete reunir cultu-
ra e diversão em uma progra-
mação variada no Parque de 
Exposição da cidade. E para 
apresentar a programação, o 
presidente da Asscab - Asso-
ciação Amigos do Carro de Boi, 
Robson Tristão, usou a Tribuna 
Livre da Câmara no dia 18 de 
maio, quando informou sobre 
a realização da missa sertane-
ja, da exposição do Carreiro Oé 
Oé, em parceria com o iúna-
cult, além do esperado desfile 
dos carros de boi.

Para este ano, também são 
esperados shows de artistas 
locais e nacionais, rodeio pro-
fissional e sorteio beneficente. 

“Este ano, além dos shows mu-
sicais, teremos rodeio, prova 
de três tambores, fazendinha 
de mini animais, concurso lei-
teiro, além da presença do 
historiador João Eurípedes 
franklin Leal e dos tropeiros 

que participaram da Expedição 
Tropeira que percorreu a Rota 
Imperial entre Minas e Espírito 
Santo. Temos a honra de contar 
a história do município nos 200 
anos da Rota imperial”, comen-
tou Robson Tristão.

A tradição da rotina do carreiro 
e a importância desse persona-
gem para o desenvolvimento da 
cidade e da região também será 
lembrada, com homenagens e 
entrega do Prêmio Glauber Coe-
lho em uma sessão solene.

O evento é realizado pela, com 
apoio da Prefeitura Municipal e 
da Câmara de Vereadores.
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Com o objetivo de demo-
cratizar a escolha do nome 
da praça recém-inaugura-
da, a Câmara Municipal e a 
Associação de Moradores 
do bairro Vila Nova promo-
veram um plebiscito, no 
qual moradores puderam 
sugerir nomes e também 
poderão votar na melhor 
opção.

A iniciativa faz parte de um 
requerimento dos vereado-
res Expedito Vieira de An-
drade Filho, Rogério Cézar 
e Weverton da Silva Feitosa 
(Zizinho).

“Tínhamos vários nomes 
como sugestão para no-
mear a nova praça, mas a 
comunidade se interessou 

Moradores de Vila nova 
escolherão nome da 
praça do bairro

acontece em 
junho

7ª Festa do 

Câmara e Associação de Moradores organizaram plebiscito 
para que a comunidade sugira nomes de personalidades da 
região. Votação acontecerá no dia 05 de junho

em escolher. Para isso, organi-
zamos o plebiscito para que os 
moradores elegessem o nome 
ideal”, comentou o vereador 
Rogério Cézar.

A eleição ocorrerá no dia 05 de 
junho, das 13h às 17h, na Rua 
José Augusto de Castro, Vila 
Nova. 

Somente terão direito a voto 
eleitores do município de Iúna 
que residam e/ou participam 
da Associação dos Moradores 
do Bairro. Os eleitores deverão 
apresentar o título de eleitor e 
comprovante de residência.

O regulamento completo pode 
ser acessado no site da Câma-
ra de Iúna: www.camaraiuna.
es.gov.br.

Carro de Boi

8 de junho (quarta-feira)

19h
Missa Sertaneja 
(Comunidade Santa Edwiges)

19h30
esgota do 
torneio Leiteiro 
(Parque de Exposição)

9 de junho (quinta-feira)

19h

Sessão Solene 
de homenagens 
Entrega do troféu 
Glauber Coelho 
(Salão da Maçonaria) 

10 de junho (Sexta-feira)

21h rodeio Profissional 
(Parque de Exposições)

Show de 
Carlos Magalhães e 
Banda ultra Volts

11 de junho (SáBado)

13h
desfile de Carros 
de Bois pelas principais 
ruas e avenidas

21h rodeio

Show com 
alex Campanha e 
Marcos & William

final do torneio Leiteiro

12 de junho (doMingo)

14h Sorteio beneficente

Prova dos 3 tambores 
– Campeonato Municipal

rodeio

Show com Célio Costa

Presidente da Asscab, Robson Tristão, usou 
a Tribuna Livre da Câmara para apresentar a programação


