
Após meses de análises, dis-
cussões em Audiência Pública 
e debates, os vereadores de 
Iúna aprovaram no início de 
novembro, por unanimidade, 
o Projeto de Lei Complemen-
tar nº 13/2019, que modifica 
o Estatuto e o Plano de car-
gos, carreira e remuneração 
dos profissionais da Educação 
pública municipal, com várias 
emendas. A concessão do bô-
nus assiduidade esteve entre os 
pontos de discussão, uma vez 
que no projeto enviado pelo 
Executivo à Câmara constava 
apenas os professores efetivos 
como favorecidos. 

O projeto de Lei Complemen-
tar original apresentava ainda 
alterações polêmicas, como 
a retirada das classes 1, 2 e 3 
(referentes aos profissionais de 
nível médio), o que impactaria 
no salário básico da categoria, 
em comparação ao piso nacio-
nal do magistério. 

Após análises, os parlamenta-

Capacitação Vereadores 
participaram de curso sobre a 
função legislativa, fiscalizadora e 
investigativa, em Brasília. Pág. 2

Transporte Ainda não há 
andamento do processo de 
contratação do serviço para 
o ano letivo de 2020. Pág. 3

Visita Projeto da Escola Dr. Nagem 
Abikahir aproxima os jovens 
dos assuntos políticos, sociais e 
econômicos da região. Pág. 4

res elaboraram e aprovaram 
emendas supressivas, ou seja, 
retirando tais alterações até 
que o assunto volte à pauta de 
discussões entre a administra-
ção pública e os profissionais 
envolvidos. 

Bônus assiduidade
Os vereadores ana-
lisaram a concessão 
do bônus a todos 
os professores da 
rede municipal de 
ensino.

“Pelo que entende-
mos do anexo do 
projeto, tudo está sendo discu-
tido com os professores. Enten-
demos que o bônus deveria ser 
pago não apenas para o profes-
sor concursado, mas também 
para os DT’s (temporários)”, 
explicou o vereador Everaldo 
Pereira Sales.

“O parecer da procuradoria e 
da controladoria foi de que se 
trata de uma emenda legal e 

aprovado bônus assiduidade para 
professores municipais de iúna
Vereadores também inseriram emenda ao Projeto de Lei Complementar que modifica o Estatuto 
e o Plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da Educação pública municipal

constitucional. Assim, por que 
o profissional em designação 
temporária não poderia ter o 
mesmo benefício?”, questio-
nou o vereador Emmanuel Gar-
cia Amorim.

O vereador Darlan Silva Barglini 
reforçou: “Na Audiência Pública 

eu disse que só votaria favorá-
vel se houvesse as emendas, 
porque o projeto como estava 
antes configurava um massacre 
aos professores”.

Ainda de acordo com o projeto 
e com a emenda aprovados pela 
Câmara serão beneficiários do 
bônus-assiduidade os professo-
res e técnicos pedagógicos que 
não apresentarem faltas, licen-

ças, afastamentos, chegadas tar-
dias e nem saídas antecipadas, 
justificados ou não será concedi-
do o bônus assiduidade.

Para cada ocorrência descrita 
acima, será aplicado um des-
conto de 5% no valor máximo 
do bônus, que será calculado 

mensalmente de 
fevereiro a de-
zembro e será 
pago em parcela 
única na folha de 
pagamento de 
janeiro do ano se-
guinte à aferição. 

Para professores com carga ho-
rária de 25 horas, o bônus será 
de R$ 700, podendo chegar a 
R$ 988,00 (para carga horária 
de 35 a 40h semanais).

Os vereadores Júlio Maria Oli-
veira e Adriano Ornelas reforça-
ram a justificativa pela votação 
favorável à emenda que garan-
te o bônus-assiduidade para to-
dos os professores. 

“Por que só os efetivos deve-
riam receber o bônus, se o DT 
também responde como fun-
cionário público”, vereador Jú-
lio Maria Oliveira.

“Nada mais merecido para os 
profissionais da educação, tan-
to os efetivos quanto os DT’s, 
do que esse bônus”, reforçou o 
vereador Adriano Ornelas.

“Na Audiência Pública que 
realizamos aqui na Câmara, 
a vontade é de que todos os 
professores fossem beneficia-
dos, por isso elaboramos e 
aprovamos a emenda”, avaliou 
o vereador Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva.

B ô n u s   a s s i d u i d a d e
Carga horária semanal Valor máximo do bônus

25h R$ 700,00

26 a 29h R$ 760,00

30 a 34 horas R$ 868,00

35 a 40h R$ 988,00

Confira o Projeto de Lei  com-
plementar na íntegra, pelo 
portal www.camaraiuna.
es.gov.br (https://sapl.iuna.
es.leg.br/media/sapl/public/
materialegislativa/2019/842/
projeto_lei_complemen-
tar_13_2019.pdf)
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Calendário das sessões
9 de dezembro (segunda-feira)
18 de dezembro (quarta-feira)

7 de fevereiro (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

O Presidente da Câmara de 
Iúna, João Elias Colombo Horth, 
e o vereador Darlan Silva Bargli-
ni estiveram em Brasília entre 
os dias 29 e 31 de outubro para 
participar do curso “Função Le-
gislativa, Fiscalizadora, investi-
gativa e Julgadora”, promovido 
pela Associação Brasileira de 
Câmaras Municipais (Abracam). 

Durante o evento, os parlamen-

Capacitação: funções da Câmara
Vereadores de iúna participaram de curso sobre a função legislativa, fiscalizadora, investigativa e julgadora, em Brasília

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:

Adriano Salviete da Silva, PDT • adriano@camaraiuna.es.gov.br 
Marquinho da Saúde, PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

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

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

4	Solicitam que seja en-
viado ofício ao depu-
tado Josias DaVitória 
para destinação de uma 
Emenda Parlamentar no 
orçamento da União no 
valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) para 
aquisição de uma mini 

4	Solicita da gestão municipal providências 
legais e cabíveis para estender o perímetro 
urbano da cidade de iúna até a localidade 
de água Santa, visando atender solicitação 
do Senhor Elci Paulo de Oliveira, para re-
gularização de loteamento conforme ofício 
anexo datado de 29 de outubro de 2019.  

4	Indica que o gestor municipal envie 
à Câmara de iúna um projeto de lei 
concedendo auxílio-transporte aos 
estudantes de curso superior e téc-
nico presencial, que estudam em fa-
culdades localizadas a um raio de 100 
quilômetros da sede do município.  

usina com placas fotovol-
taicas para atender à santa 
Casa de Iúna, diminuindo 
assim os custos com energia 
elétrica. Com esse projeto 
será economizado um va-
lor de aproximadamente R$ 
100.000,00 (cem mil reais) 
por ano.

4	requer que sejam con-
vocados o chefe de Ga-
binete Faguiner Martins 
salvador, o procurador 
Éder Cordeiro dos santos, 
a servidora da Fazenda 
Edna Maria de Melo e de-
mais servidores públicos 
que se fizerem necessários 
para a seguinte pauta: De-
creto Municipal que trata 
da autorização e regras 
para o funcionamento dos 
ambulantes no município 
de Iúna, na data de 22 de 
novembro de 2019, no ho-
rário de 09 horas, na Pre-
feitura Municipal de Iúna.

4	requer que sejam con-

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

vocados o secretário 
Municipal de Gestão 
Weverton luiz Ferreira 
santiago, o secretário 
de Educação André 
luiz Ferreira e suas 
respectivas equipes, 
o chefe de Gabinete 
Faguiner Martins sal-
vador e a presidente 
do Conselho Munici-
pal de Educação, Karla 
Valéria Freitas da silva, 
para reunião com os ve-
readores no dia 22 de 
novembro de 2019, às 
13h, na Câmara Munici-
pal para a seguinte pau-
ta: transporte escolar 
municipal.

tares estudaram sobre as princi-
pais funções do poder legislativo, 
além das funções complementa-
res, de planejar e de auxiliar. 

“No curso pudemos sanar mui-
tas dúvidas. foi uma experiên-
cia enriquecedora, principal-
mente para mim, que sou um 
vereador de primeiro mandato. 
Se capacitar é uma necessidade 
para o vereador, para o exercí-

cio do mandato. Também apro-
veitamos a nossa estadia em 
Brasília e visitamos os gabine-
tes dos deputados da bancada 
capixaba e levamos as deman-
das de Iúna, principalmente 
as relacionadas à saúde. soli-
citamos recursos para equipar 
a Santa Casa de Iúna com um 
tomógrafo e um mamógrafo e 
também com uma mini usina 
fotovoltaica”, explicou o verea-

dor Darlan Barglini.

Os parlamentares realizaram 
visitas aos gabinetes dos depu-
tados federais Sérgio Vidigal, 
Josias Da Vitória, fabiano Con-
tarato e Evair de Melo, quando 
também entregaram certifica-
dos de Moção de Aplausos aos 
políticos, como forma de agra-
decimento às emendas desti-
nadas ao município.



sem planejamento para 
nova contratação, serviço 
de transporte escolar para 
estudantes do município volta 
a preocupar parlamentares
Vereadores afirmam que ainda não há andamento do processo de contratação do serviço para o ano letivo de 2020 e solicitam reunião com gestores responsáveis

Atentos às demandas e ao pla-
nejamento necessário para que 
o serviço de transporte escolar 
de Iúna seja realizado plena-
mente no próximo ano letivo 
das escolas do município, os 
vereadores afirmaram na ses-
são da Câmara do dia 18 de 
novembro que não estão ob-
tendo retorno da administra-
ção municipal sobre o processo 
de licitação e contratação des-
se serviço. Os parlamentares 
questionam se a contratação se 
dará antes do início das aulas, 
previstas para o início de feve-
reiro de 2020.

Durante a sessão, o vereador 
Emmanuel Garcia reforçou o 
seu requerimento para uma 

reunião, no dia 22 de novem-
bro, entre parlamentares e o 
prefeito municipal, os gestores 
responsáveis pelo processo de 
licitação da Prefeitura de Iúna, 
secretários de Educação e de 
Gestão assim como membros 
do Conselho de Educação para 
que possam atualizar e acom-
panhar o processo de contra-
tação do serviço de transporte 
escolar de perto.

Ainda de acordo com o par-
lamentar, a reunião é uma 
oportunidade para que os ges-
tores municipais apresentem 
o andamento do processo de 
contratação e para que os ve-
readores possam auxiliar em 
algum momento.

“Temos que tomar providências 
antes que aconteça outro preju-
ízo e para que o atendimento de 
transporte aos estudantes não 
seja paralisado. Precisamos saber 
como está o processo de licitação 
para também passar as infor-
mações ao Ministério Público”, 
solicitou o vereador Emmanuel 
Garcia, que também é membro 
da Comissão de Educação.

O vereador Everaldo Pereira 
sales confirmou que, até o mo-
mento da sessão do dia 18 de 
novembro, não havia confirma-
ção sobre o procedimento lici-
tatório. “Sei que o processo do 
transporte escolar ainda não 
chegou ao setor responsável”, 
afirmou o parlamentar.

Parlamentares fiscalizarão pátio de veículos da 
administração municipal Ação visa realizar um levantamento no número da frota de veículos públicos, assim como 

avaliar a situação de funcionamento de cada automóvel, van, ônibus, caminhão e trator 

Após uma visita de fiscaliza-
ção inicial, os vereadores Aril-
son ferreira e Paulo Henrique 
Leocádio da Silva alertaram 
sobre a situação de alguns 
veículos localizados na gara-
gem da Prefeitura Municipal, 
o bairro Niteroi. Segundo os 
parlamentares, existem tra-
tores que, apesar do ano de 
fabricação recente, se encon-
tram praticamente sucatea-
dos, por estarem abandona-
dos, sem manutenção.

“Durante a nossa visita ao pá-
tio onde funciona a garagem 
dos veículos da administração 
municipal encontramos duas 
escavadeiras novas (pelo ano 
de fabricação), porém prati-
camente destruídas por mau 

uso. Também vimos muitos ôni-
bus, carros pequenos, tratores 
e caminhões que estão muito 
sucateados e que poderiam ser 
concertados para atender a gran-
de demanda por serviços na área 
rural, por exemplo”, comentou o 
vereador Arilson ferreira duran-
te a sessão ordinária da Câmara 
do dia 18 de novembro.

Preocupados com o grande nú-
mero de veículos parados na ga-
ragem, e que tem gerado custos 
com aluguel de máquinas pela 
administração, os vereadores 
propuseram a realização de uma 
reunião com os gestores públicos 
para realizarem um levantamen-
to completo da situação de cada 
automóvel, van, ônibus, cami-
nhão e trator. 

“Proponho uma reunião para 
tentarmos resolver isso, porque 
são máquinas de três, quatros 
anos de uso e que já estão prati-
camente sucateadas, sendo que 
o município poderia economizar 

concertando e não alugando os 
veículos”, comentou o vereador 
Paulo Henrique Leocádio da Silva.

O vereador Emmanuel Garcia re-
forçou a sugestão: “Uma reunião 

coletiva para que possamos 
fazer uma fiscalização de to-
dos os carros, com uma lista 
definindo quais veículos estão 
funcionando e qual depende 
de manutenção”, analisou.

novembro de 2019



Por dentro do Legislativo: 
estudantes do ensino Fundamental 
em visita à Câmara

Conhecer as instalações da Câ-
mara Municipal e as atividades 
desenvolvidas pelos vereado-
res de Iúna foi um dos obje-
tivos da visita realizada pelos 

Projeto pedagógico da Escola Dr. Nagem Abikahir 
desenvolve atividades para aproximar os jovens dos assuntos 
políticos, sociais e econômicos da região onde vivem

200 alunos do 3º ano do Ensino 
fundamental  e professores da 
Escola Dr. Nagem Abikahir nas 
primeiras semanas de novem-
bro. Acompanhados pelo vere-

ador Rogério Cézar, os jovens 
puderam aprofundar seus estu-
dos sobre o Poder Legislativo e 
suas práticas na sociedade. 

“É importante para os jovens alu-
nos conhecerem de perto o tra-
balho dos vereadores, se inteira-
rem das funções do Legislativo 
e perceberem como os poderes 
impactam na vida em sociedade. 
A Câmara está de portas aber-
tas para iniciativas educacionais 
como essa”, comentou o verea-
dor Rogério Cézar.

A iniciativa faz parte do projeto 
pedagógico da escola, desen-
volvido pela pedagoga rosân-
gela Bard Toledo Alves e coloca-
do em prática pelas professoras 
Glaucia Justo Lemos, Gercília 
Maria de Paula Barbosa, Maria 
Gervania de Souza Nascimen-
to, Bruna Silva Gomes, Leidia-
ne Dias Martins, Lucimar dos 
reis, Elizandra Cazati, ivete sil-
va Pinto de Oliveira, Ana Mirian 
Mendonça Vieira Barros e pelo 
professor Romário de Castro 
Silveira Junior.

Campanha novembro azul alerta para 
prevenção do câncer de próstata
Exames gratuitos serão oferecidos nos dias 29 e 30 de novembro nas Unidades Básicas de Saúde

Para conscientizar sobre a 
importância da prevenção 
e diagnóstico do câncer de 
próstata, entidades médicas 
em todo o mundo iniciam nes-
te mês a campanha Novem-
bro Azul. Esse tipo de câncer 
é o mais frequente entre os 
homens.

Em Iúna, as próximas ações 
acontecerão no dia 29 de no-
vembro na Unidade Básica de 
saúde de Pequiá (das 9h às 
15h) e no dia 30 de novembro 
na Unidade Básica de Saúde 
do Guanabara (das 8h às 14h), 
onde os interessados acima 
de 45 anos poderão realizar 
exames gratuitos de PSA (sigla 
para antígenos específicos da 
próstata), aferição de pressão 
arterial e glicemia, além de 
orientações sobre prevenção 
ao câncer de próstata.

A doença não apresenta 
sintomas na fase inicial. 
Quando o câncer de prósta-
ta começa a dar sintomas, a 
doença já está avançada.

saiBa mais
O movimento Novembro 
Azul surgiu na Austrália, 
em 2003, durante o Dia 
Mundial de Combate ao 
Câncer de Próstata, em 
17 de novembro.

As maiores vítimas do câncer de 
próstata são homens a partir dos 
50 anos, além de pessoas com 
histórico da doença em parentes 
de primeiro grau, como pai ou 


