
CMDRS Câmara aprova projeto 
de fortalecimento do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do município. Pág. 3

Homenagem Sessão Solene 
reuniu personalidades femininas 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. Pág. 4

Seguindo o parecer do Tribunal 
de Contas do Estado do Espíri-
to Santo, 10 dos 11 vereadores 
de Iúna votaram pela rejeição 
da prestação de contas do ex-
-prefeito de Iúna, Rogério Cruz 
Silva, referente ao exercício de 
2016. A votação do Decreto 
nº03/2022 aconteceu em ses-
são ordinária realizada no dia 
28 de março.

O documento, de 112 páginas, 
estava sob análise dos parla-
mentares membros das comis-
sões da Câmara desde meados 
do ano passado. Diante das 
análises do Tribunal de Contas 
ficou detalhado no documen-
to a emissão de Parecer Prévio 
recomendando ao Legislativo 
Municipal pela rejeição das 
contas da Prefeitura Municipal 
de Iúna, no exercício de 2016, 
sob a responsabilidade do ex-
-prefeito, na forma prevista no 
artigo 80, inciso III, da Lei Com-
plementar 621/2012.

No relatório foram apontadas 
falhas, como ausência de con-
trole das fontes de recursos, 

Funcionalismo Vereadores 
discutem e aprovam projetos sobre 
estrutura de cargos comissionados 
e plano de carreiras. Pág. 2

despesas contraídas nos últi-
mos quadrimestres de manda-
to sem suficiente disponibili-
dade de caixa para pagamento, 
aplicação de recursos na manu-
tenção e no desenvolvimento 
da Educação abaixo do limite 
mínimo Constitucional.

As inconsistências do relatório 
foram justificadas pelo ex-ges-
tor Rogério Cruz, que também 
usou a Tribuna Popular mo-
mentos antes da votação, sem 
sucesso.

Acesse o portal www.camaraiu-
na.es.gov.br para acessar os ví-
deos das sessões e os projetos 
aprovados, na íntegra.

CONTAS SOB
PERMANENTE
VIGILÂNCIA
No final de fevereiro, os verea-
dores de Iúna também rejeita-
ram a prestação de contas de 
2018 do ex-prefeito Welinton 
Virgílio. Os parlamentares se-
guiram parte do parecer do Tri-
bunal de Contas, que sugeriu a 
aprovação com ressalvas. 

Parlamentares 
também reprovam 
prestação de contas 
de 2016 de ex-prefeito
Em análise na Câmara desde meados do ano passado, as contas do ex-prefeito 
Rogério Cruz foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo

Em seus discursos, os vereado-
res reiteraram a importância 
da atuação e responsabilidade 
do Poder Legislativo diante dos 
gastos com o dinheiro público e 
ações do Executivo.

*Continua na página 03.
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Calendário das sessões
8 de abril (sexta-feira)

18 de abril (segunda-feira)
28 de abril (quinta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Projetos sobre a estrutura de 
cargos comissionados e sobre 
plano de carreiras é aprovado
Vereadores discutem e aprovam os projetos de Lei Complementar, que traz mudanças, como novos cargos, 
extinção de outros, entre outras alterações. Discussões foram acompanhadas por servidores municipais

No início de março, os parla-
mentares acompanharam as 
discussões, em Audiência Pú-
blica, acerca dos projetos de Lei 
Complementares Nº 02/2022 e 
03/2022 sobre o funcionalismo 
público municipal. O encontro, 
em meados de março, reuniu o 
Poder Executivo e os servidores 
municipais antes de seguir para 
análise e votação na Câmara.

Os projetos foram aprovados 
pelos parlamentares no dia 
18 de março e tratam sobre a 
estrutura de cargos comissio-
nados da Prefeitura e sobre o 
plano de carreira e funções gra-
tificadas do quadro de cargos 
de administração municipal. 

O projeto de Lei Complementar 
(PLC) nº 01/2022 traz defini-

ções sobre grupos ocupacio-
nais, regras sobre progressões 
de carreira, jornada de traba-
lho, entre outras orientações 
que regem o funcionalismo.

Já o PLC nº 02/2022 trata sobre 
a estrutura de cargos comissio-
nados e apresenta a relação de 
novos cargos em cada secreta-
ria municipal, assim como as 

funções a serem desempenha-
das por cada servidor. De acor-
do com esse PLC, fica definido o 
percentual de “ao menos 10% 
dos cargos comissionados se-
rem providos por servidores do 
quadro efetivo de pessoal”.

Confira a relação de cargos efe-
tivos por grupo ocupacional, 
jornadas de trabalhos, número 
de vagas, padrões, níveis e ven-
cimentos por meio dos PLCs 
disponíveis no portal da Câma-
ra de Iúna (www.camaraiuna.
es.gov.br). 

“Eu, como servidor público há 
mais de 30 anos fico feliz em 
ver administração valorizando 
o quadro de servidores. Para-

Nova iluminação pública 
Após inúmeros requerimentos, parlamentar comemora manutenção e troca de lâmpadas das principais vias da cidade

Um dos requerimentos mais 
demandados pelos verea-
dores de Iúna, a troca de 
lâmpadas e ampliação do 
serviço de iluminação públi-
ca receberam investimen-
tos do Poder Executivo no 

último mês. Os parlamentares 
comemoraram a efetivação do 
serviço, que possibilitará mais 
conforto e segurança aos mu-
nícipes.

“Umas das minhas primeiras 

indicações feitas no início de 
meu mandato foi o pedido 
de substituição das lâmpadas 
antigas por novas de “led”, 
isso além de apresentar uma 
economia de energia propor-
ciona uma iluminação melhor. 

Fico feliz em acompanhar o 
início desse processo que irá 
melhorar a segurança de toda 
a população”, comentou o ve-
reador Adimilson Souza, que 
desde janeiro de 2021 solicita 
tais serviços.

béns ao prefeito Romário, aos 
amigos vereadores que apoia-
ram o projeto e a todos os ser-
vidores que estiverem presen-
tes na aprovação do projeto”, 
comentou o vereador Adimil-
son Souza.

“A Câmara Municipal de Iúna 
realizou Audiência Pública 
com os servidores públicos 
efetivos para dialogar sobre o 
Projeto de Lei, que diz respei-
to a reestruturação dos venci-
mentos e carreiras dos servi-
dores. Importante momento 
de diálogo, no qual foi possí-
vel dar voz aos servidores e as 
categorias, sindicato e admi-
nistração”, avaliou o vereador 
Emmanuel Garcia.



Seguindo o parecer do Tribunal de Contas do Espírito Santo, 10 dos 11 vereadores de Iúna votaram pela rejeição da prestação de contas do ex-prefeito de Iúna, 
Rogério Cruz Silva, referente ao exercício de 2016. A votação do Decreto nº03/2022 aconteceu em sessão ordinária em 28 de março

Vereadores justificam 
voto pela rejeição de 
prestação de contas anual

Mudanças para fortalecer Conselho 
de Desenvolvimento Rural de Iúna
Câmara aprova projeto que altera dispositivos para aperfeiçoar e fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) do município

Os vereadores de Iúna apro-
varam, por unanimidade, 
em votação realizada no dia 
18 de março, o Projeto de 
Lei nº 04/22, alterando dis-
positivos da Lei Municipal 
n°1.823/2002, que reformu-
la o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável (CMDRS) de Iúna. O 
projeto recebeu uma emen-
da modificativa. 

O Projeto trata de altera-
ções onde alguns de seus 
dispositivos comportam al-
terações que são essenciais 
para aperfeiçoar e fortalecer 
o funcionamento e atuação 

do Conselho Rural. 

“Agora, o conselho terá um 
representante da Secretaria 
de Interior e Transporte e não 
mais da Secretaria de Saúde”, 
comentou o vereador Jonathan 
Bonfante.

A Sessão Ordinária ainda re-
cebeu, para uso da Tribuna 
Popular, o presidente do Sindi-
cato dos trabalhadores rurais 
de Iúna, Jasseir Fernandes, e 
o presidente da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agriculto-
res e Agricultoras Familiares do 
Estado do Espírito Santo (FETA-
ES), Júlio César.

“Como vereador, também 
acompanho o Tribunal de Con-
tas”, Presidente da Câmara, Ed-
son Márcio de Almeida.

“Eu não sou técnico, sou políti-
co. Meu voto é a favor da pres-
tação de contas do ex-prefeito 
Rogério Cruz, pois não houve 
desvio de recursos, foi porque 
não se gastou o que deveria”, 
justificou o vereador Geovan 
Furtado dos Reis, favorável à 
aprovação das contas.

“Eu acompanho o parecer do 
Tribunal de Contas”, vereador 
Jonathan Bonfante Moreira.

“Justifico o meu voto de forma 
técnica, seguindo o Tribunal 
de Contas. Eu sigo o parecer 
da Comissão de Finanças por 
considerar ilegal e irregular as 
contas do ex-prefeito, de acor-
do com a legislação vigente”, 
explicou o vereador Emmanuel 
Garcia de Amorim.

“Eu voto pelos mesmos argu-
mentos apresentados pelo Tri-
bunal de Contas pela reprovação 
das contas do ex-prefeito”, vere-
ador Emerson da Silva Santos.

“Com o cumprimento da 
Lei, eu acompanho o Tribu-
nal de Contas pela rejeição 
das contas do ex-prefeito 
Rogério Cruz”, vereador 
Adimilson de Souza.

“Fico pensando... quem 
“paga o pato” é só o pre-
feito. Ninguém aparece a 
favor. Infelizmente, o meu 
voto é junto com o pare-
cer do Tribunal de Con-
tas”, justificou o vereador 
Helton Amorim Cunha.

“Vou acompanhar o Tri-
bunal em todas as contas 
que passarem pela Casa 
de Leis. Mas quero parabe-
nizar o Rogério Cruz por se 
apresentar sozinho nesta 
Câmara para se explicar”, 
comentou o vereador Le-
onardo da Costa Oliveira.

“Até o final do meu man-
dato, no dia 31 de dezem-
bro de 2024, qualquer 
conta, de qualquer prefei-
to, que surgir para anali-
sarmos seguirei o parecer 
do Tribunal de Contas”, 
afirmou o vereador Ma-
theus Fonseca de Souza.

“Não é fácil ser prefei-
to, mas, infelizmente, na 
questão de contas teve o 
erro e não posso ser coni-
vente. Eu voto pela rejei-
ção”, explicou o vereador 
Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

“Não posso ir contra o Tri-
bunal de Contas”, disse o 
vereador Valci de Paula 
Montoni.

março de 2022



Maria Mariano da Silva 
Maria de Fátima Cascini Oliveira
Claudiana Alvez Venzel da Costa
Zenilda Maria Salvador Miranda
Maria Aparecida Vettorazzi Vargas

Valcenir Dias de Oliveira Lima Nogueira
Edilane Mendonça Santesso

Maria Luzia Vaúna Campos
Maria dos Anjos de Souza

Maria Natalícia Amorim de Castro
Juliete de Oliveira Costa Souza

Sessão Solene homenageia 
mulheres iunenses Evento reuniu personalidades 

femininas em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mu-
lher, comemorado no dia 8 de 
março, a Câmara Municipal de 
Iúna realizou Sessão Solene 
para homenagear personali-
dades femininas. Ao longo do 
evento, o Legislativo homena-
geou um total de 11 mulheres, 
profissionais dos mais variados 
setores produtivos do municí-

pio, que receberam dos par-
lamentares diversas congra-
tulações em reconhecimento 
aos relevantes serviços que 
prestam à população, em suas 
respectivas áreas de atuação.

Dirigiram a solenidade o presi-
dente da Casa de Leis, verea-
dor Edson Márcio de Almeida, 

o vice-presidente Geovan Fur-
tado dos Reis e o 1º secretário 
Jonathan Bonfante Moreira. 
Compondo a mesa solene 
ainda participaram o prefei-
to de Iúna, Romário Batista, a 
secretária de Assistência e De-
senvolvimento Social, Lusmar 
Souza, o vereador de Ibitira-
ma, Sérgio Silva, e represen-

tantes dos agricultores, Jorge 
Mariano e Altair Mariano.

O presidente da Câmara de 
Iúna, Edson Márcio de Almei-
da, fez uma saudação inicial 
a todos os participantes do 
evento, em especial às mu-
lheres homenageadas: “Cele-
bramos e comemoramos os 

direitos e conquistas das mu-
lheres. O dia de hoje merece 
ser lembrado para reconhecer 
o esforço de cada uma dessas 
mulheres que lutaram para 
que conquistássemos o que 
temos hoje. Cada nova home-
nagem é louvável. Em nome de 
todos os vereadores, parabéns 
a cada uma”.

Maria Mariano da Silva 
Maria de Fátima Cascini Oliveira
Claudiana Alvez Venzel da Costa
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HOMENAGEADAS PELA CÂMARA
NO DIA INTERNACIONAL

DA MULHER


