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Revisão geral anual do salário dos 
servidores municipais é aprovada
Aguardados há um ano e meio 
para análise dos vereadores de 
Iúna, os projetos de revisão ge-
ral anual dos vencimentos dos 
servidores municipais foram 
aprovados pela Câmara na ses-
são do dia 08 de junho. Após 
discussões, greve dos servidores 
e revisões de cálculos, o Poder 
Executivo fixou em 1,5% o valor 
da revisão dos salários, referente 
a 2017, e em outros 2% referen-
te a 2018.

O valor retroativo referente à 
revisão de 2017 será quitado 
pela Administração Municipal 
de forma parcelada em até 12 
vezes.

Já a revisão de 2% no salário-
-base de todo o funcionalismo 
municipal concedida para este 

Dois projetos foram enviados para votação dos vereadores, com revisão no valor de 1,5%, retroativo e referente a 2017, e de 2%, referente a 2018

ano começou a valer a partir do 
dia 30 de maio.

“Incansavelmente a gente vem 
cobrando essa revisão desde 
janeiro do ano passado. Não é 
o valor que o servidor merece, 
mas é o que temos”, comentou 
o vereador Darlan Silva Bargline.

TÍQUETE
Nas últimas sessões, os parla-
mentares também criticaram a 
falta de pagamento do tíquete 
alimentação (de R$ 125) aprova-
do há seis meses, como alterna-
tiva proposta pelo Poder Execu-
tivo para melhorar a receita dos 
servidores públicos.

A situação gerou manifestações 
por parte dos servidores, que 
deflagraram greve em março.

Enfermangem Profissionais são 
homenageados em sessão solene. Pág. 4

Plenário em Ação Indicações de serviços, 
requerimentos e projetos de lei. Pág. 3

Saúde Câmara aprova abertura de créditos 
adicionais de mais de R$ 1,3 milhão. Pág. 2

Servidores públicos e vereadores se mantiveram atentos às análises dos projetos de Lei sobre a revisão geral anual

SAIBA MAIS 
É assegurada revisão geral anual dos vencimentos dos servi-
dores ocupantes de cargos efetivos e em comissão, sempre 
na mesma data e com aplicação de reajuste que lhes preser-
ve o poder aquisitivo, em percentual mínimo ao IGP-M, ou 
outro índice equivalente.
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Câmara aprova abertura 
de créditos adicionais de 
mais de R$ 1,3 milhão para 
investimentos na Saúde
Nas últimas sessões do mês de 
junho, os vereadores de Iúna 
analisaram e aprovaram diversos 
projetos de abertura de crédito 
adicional especial, cujos recur-
sos serão investidos na área da 
Saúde municipal.

Um dos créditos autorizados é 
para celebração de convênio 

com o Governo do Estado do 
Espírito Santo para parceria com 
Entidade Social com objetivo de 
ofertar o Serviço de Acolhimento 
Institucional, por intermédio da 
“Residência inclusiva”. Os recur-
sos advirão de repasses no valor 
de R$108 mil. O serviço acolhe 
jovens e adultos com deficiência 
que estejam em situação de de-

Recursos virão do Governo Federal e serão investidos em construção de posto de saúde, compra de veículos, equipamentos e materiais 

pendência, e que não possuam 
autonomia ou amparo familiar.

Os valores mais expressivos para 
os investimentos virão de convê-
nios com o Ministério da Saúde. 
O Poder Executivo abrirá cré-
ditos no valor de R$ 27.480,oo 
para aquisição de equipamentos 
e materiais para o Centro Mu-

nicipal de Saúde, de R$ 242 mil 
para aquisição de microonibus 
urbano de transporte sanitário, 
de R$ 170 mil para compra de 
unidade móvel de saúde, além 
de outros recursos no valor de 
R$ 29.960,00 a serem gastos 
com equipamentos e materiais 
permanentes para o setor de fi-
sioterapia.

POSTO DE SAÚDE 
NO PITO
O convênio mais aguar-
dado se refere à aber-
tura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
816 mil para construção 
de Unidade de Saúde da 
Família no bairro Nos-
sa Senhora da Penha. 
O recurso também será 
emitido pelo Ministério 
da Saúde.



junho de 2018Plenário 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:

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

Paulo Henrique Leocádio da Silva
PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento do Senhor An-
tônio Sebastião De Azevedo 
ocorrido no dia 16 de maio do 
corrente ano em Iúna.

4	Solicitam encaminha-
mento de ofício ao Pre-
feito Municipal de Iúna, 
para que apresente o 
laudo técnico do setor 
de Engenharia do Mu-
nicípio, demonstrando 
a necessidade da reti-
rada de uam ponte de 
cimento localizada no 
Córrego Morro Redondo 
na propriedade do Se-

4	Moção de Aplausos a Lucas 
Muzi Rios, Comandante da 
2ª Companhia do 14º BPM 
da PMES, por sua promoção 
alcançada com merecimen-
to. Filho de Marlene Muzi 
Rios e Marcus Vinicius Ber-
tolini Rios, nascido na cidade 

4 Requerem que seja enca-
minhado ofício ao Diretor 
do DER/ES Senhor Enio 
Bergoli solicitando avalia-
ção técnica e possibilida-
de de recapeamento do 
asfalto da rodovia ES-379 
que liga o município de 
Iúna ao município de Iru-
pi, e que seja feito levanta-
mento técnico no sentido 
de viabilizar os serviços de 

4 Solicita que seja enviado 
ofício a Secretária Estadu-
al de Ciência Tecnologia 
Inovação e Educação Pro-
fissional (SECTI), senhora 
Camila Dalla Brandão, 
solicitando a viabilidade 
de retomada e conclusão 
das obras da Escola Téc-
nica, que estão paralisa-
das no Município de Iúna. 

Júlio Soldado 
SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita a reposição das 
lâmpadas queimadas no 
Sistema de Iluminação Pú-
blica da Avenida Amphi-
lophio de Oliveira, Bairro 
Guanabara. Providenciar 
também a reposição de 
lâmpadas queimadas no 
Sistema de Iluminação Pú-
blica da Avenida Astrogildo 
Silveira, Bairro Quilombo. 

4 Solicita o patrolamento 
da estrada vicinal que dá 
acesso as propriedades de 

4 Requer a Vossa Excelên-
cia que coloque a dispo-
sição da Comissão toda a 
documentação recebida 

4	Solicita que seja remeti-
do ofício ao Comandan-
te do 14° BPM, Senhor 
Gunther Wagner, solici-
tando envio à Casa de 
Leis, a justificativa para 
o fim do Programa Edu-
cacional de Resistência 

4	Moção de Profundo Pe-
sar pelo falecimento da 
Senhora Maria Mada-
lena Ferreira, ocorrido 

as Drogas, PROERD, pro-
grama este que foi implan-
tado no ano de 1992 no 
Brasil e em 2004 no Muni-
cípio de Iúna, e também a 
justificativa para a extinção 
da Força Tática em nosso 
município e região. 

Dona Maura e Moises Faria 
no Distrito de Nossa Senhora 
das Graças. 

4 Solicita que seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Welinton Virgílio Pe-
reira, Prefeito Municipal de 
Iúna, para que seja enviado 
a este Poder Legislativo do 
Município cópias de todos os 
decretos de nomeação dos 
membros de todos os Conse-
lhos que estão em funciona-
mento no Município.

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

Maria Miguelina
PTN • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita ao Executivo estudo 
para melhoria da remuneração 
dos motoristas de ambulância. 

4	Solicita construção de um 

nhor Gilmar Noia e sua 
posterior substituição 
pelo manilhamento do 
córrego, bem como, 
quais os custos desta 
obra e os eventuais 
benefícios para a co-
munidade, uma vez 
que, foi destruído um 
patrimônio do Municí-
pio qual seja a  ponte 
de cimento. 

Adriano Ornelas, PD • adriano@camaraiuna.es.gov.br | Arilson Ferreira de Oliveira, 
PDT • arilson@camaraiuna.es.gov.br | Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@camaraiuna.
es.gov.br | Emmanuel Garcia de Amorim, PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br | 
Everaldo Pereira Sales, PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br | João Elias Colombo 

Horsth, PDT • joao.elias@camaraiuna.es.gov.br | José Marcos de Moraes, PDT • marquinho@
camaraiuna.es.gov.br |  Júlio Soldado, SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br | Maria Miguelina de 
Lourdes Quintino, PTN • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br | Paulo Henrique Leocádio da 
Silva, PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br | Rogério Cezar, SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br  

Arilson Ferreira de Oliveira, PDT • arilson@
camaraiuna.es.gov.br | Darlan Silva Barglini, PMN 
• darlan@camaraiuna.es.gov.br | Paulo Henrique 
Leocádio da Silva, PMDB • paulinho@camaraiuna.
es.gov.br

Darlan Silva 
Barglini, PMN 
• darlan@
camaraiuna.

es.gov.br | Rogério Cezar, 
SD • rogerinho@camaraiuna.
es.gov.br  

por esta Casa de Leis, re-
ferente a criação do Ticket 
Alimentação pelo Poder 
Executivo Municipal. 

preparação e asfaltamento 
da estrada estadual que liga 
o município de Iúna ao muni-
cípio de Muniz Freire.

4 Solicitam a instalação de 
dois quebra-molas e trans-
formador de energia elé-
trica na localidade de Cór-
rego do Laje, em atenção 
a pedido dos moradores, 
e também a substituição 

de diversas lâmpadas 
queimadas no sistema 
de iluminação pública 
do Distrito de Santíssi-
ma Trindade.

4 Solicitam a instalação 
de dois quebra-molas 
no distrito de Santíssi-
ma Trindade nas proxi-
midades da residência 
do Senhor Santo.

de Iúna, faz jus ao reconheci-
mento deste Poder Legislativo.

4	Moção de Aplausos para toda 
a equipe da Escola EEEFM 
Padre Afonso Braz, por ter 
conquistado 93% de aproveita-
mento no IDEB.

4	Moção de Aplausos ao po-
eta e escritor Marcus Vini-
cius Bertolini Rios, autor 
de vários poemas e parti-
cipação em diversos livros. 
O homenageado é filho de 
Iúna e, através de sua obra, 
tem divulgado o nome do 
município. 

Rogerinho Cézar
SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Senhor 
Nilson Amaral Figueiredo, 
empresário do ramo de ho-
telaria, ocorrido nesta ci-
dade no dia 04 de maio de 
2018. O falecido era pessoa 
admirada na comunidade e 
deixa saudades entre fami-

liares e amigos. 

4	Moção de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Senhora Or-
mezinda de Miranda Mariano, 
falecida em Iúna no dia 09 de ju-
nho de 2018. A falecida era mui-
to querida em sua comunidade 
e deixa filhos e netos.

Arilson Ferreira, 
PDT • arilson@camaraiuna.es.gov.br

no dia 28 de abril de 2018. 
A falecida deixa cinco filhos 
e saudades entre parentes 
e amigos.

quebra-molas próximo à 
esquina das Ruas Espírito 
Santo, Rene de Castro e 
São Cristóvão, Bairro Qui-
lombo.



Profissionais da Enfermagem  são homenageados 
em sessão solene na Câmara Municipal

Na noite do dia 30 de maio, en-
fermeiros, técnicos e auxiliares 
da área da saúde receberam 
homenagens dos vereadores 
da Câmara Municipal de Iúna, 
durante Sessão Solene, em alu-
são ao Dia do Enfermeiro (co-
memorado oficialmente no dia 
12 de maio).

Foram homenageados 12 pro-

fissionais que se destacam em sua 
área de atuação, e que receberam 
diplomas de Honra ao Mérito emi-
tidos pela Casa de Leis.

O vereador Emmanuel Garcia 
Amorim presidiu a Sessão Sole-
ne, acompanhado dos vereadores 
Darlan Bargline, Maria Miguelina 
Quintino e pelo Presidente da Câ-
mara, Rogério César.

“É uma singela homenagem 
aos profissionais que muitas 
vezes precisam desempenhar 
diferentes funções, que vão 
de psicólogos a faxineiros. É 
um privilégio para quem tem o 
dom de fazer o bem ao próxi-
mo. E isso não é exercer ape-
nas uma profissão, é carregar 
no coração um sacerdócio, que 
Deus coloca em suas vidas. E 
esta Casa de Leis não pode-
ria deixar essa data passar em 
branco”, comentou o vereador 
Emmanuel Garcia.

“É uma profissão maravilhosa, que 
depende muito de carinho e dedi-
cação para com cada paciente”, 
definiu o Presidente da Câmara, 
Rogério César.

Foram homenageados com diploma de Honra ao Mérito 12 profissionais que se destacam em suas áreas de atuação

Tereza Pereira dos Anjos
Delaine Garcia Silveira

Lucélia Parecida de Oliveira Rios
Ricardo Evangelista Leite
Dilma Amorim de Freitas
Virgínia Célia Poleto

Marília Machado Silva
Amarildo Almeida Goulart

Vânia Cristina de Souza Nogueira
Aneir Maria da Costa Rimes
Regina Antônia Oliveira

Luciana Cristina Martins
Cetesc – Centro de Ensino Técnico e Superior Capixaba

Honra ao Mérito

Profissionais Homenageados

Comissão processante vai julgar 
possíveis irregularidades da 
gestão municipal
Parlamentares aprovaram relatório da Comissão Especial que apurou denúncia sobre eventual prática de crime de responsabilidade fiscal por parte do gestor municipal

Após análises de denúncia e do-
cumentações ao longo de dois 
meses sobre eventual prática de 
crime de responsabilidade fiscal 
por parte do chefe do Executivo, 
a Comissão Especial, formada 
pelos vereadores Darlan Silva 
Barglini (presidente), Everaldo 
Pereira Sales (secretário) e Paulo 
Henrique Leocádio da Silva (re-
lator) emitiu parecer na última 
sessão da Câmara, realizada no 
dia 28 de junho. O relatório foi 
aprovado por sete votos a três, 
e indicou que atos da atual ges-
tão municipal configuraria crime 
contra as finanças públicas e ato 
de improbidade administrativa.

A partir dos resultados e apro-
vação do relatório, e de posse 
da denúncia pelo não pagamen-
to do tíquete alimentação aos 
servidores municipais e por ile-
galidades no Projeto de Lei nº 
30/2017, automaticamente foi 

instalada uma Comissão Proces-
sante, composta pelos vereado-
res Emanuel Garcia de Amorim, 
Júlio Oliveira e Arilson Ferreira.

Os documentos apresentados 
também serão enviados ao Mi-
nistério Público e ao Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito 
Santo para demais providências.

SAIBA MAIS
A instalação de uma Comis-
são Especial surgiu em abril, a 
partir de denúncia do Sindis-
pii – Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais e Iúna e Irupi que 
solicitava a apuração de even-
tual prática de crime de res-
ponsabilidade fiscal do Poder 
Executivo pelo não pagamen-
to do tíquete alimentação aos 
servidores municipais e por 
irregularidades no Projeto de 

Lei nº 30/2017.

O relatório da Comissão Especial 

apontou que o Projeto de Lei 
não continha o planejamento 
necessário e a devida transpa-

rência, e ainda não contem-
plava dotação orçamentária, 
entre outros quesitos legais.


