
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
prevê R$ 85 milhões para Iúna

Santa Casa Parlamentares aprovam 
repasse de R$ 38 mil para garantir a 
compra de impressora digital para a 
máquina de raio X. Pág. 3

Dia da Consciência Evangélica 
Câmara promove Sessão Solene 
para homenagear diferentes 
denominações religiosas. Pág. 4

Projeto foi aprovado pela Câmara e estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano

Os parlamentares da Câmara 
de Iúna aprovaram, na sessão 
do dia 18 de julho, o projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2022, de autoria da Prefei-
tura de Iúna, e que traz as metas 
e prioridades da administração, 
assim como as diretrizes gerais 
para a elaboração dos orçamen-
tos fiscais, além das disposições 
relativas às despesas de pesso-
al, entre outras definições.

A LDO serve como base para 

Iúna sem fome Presidente 
do Legislativo acompanhou 
mobilização pela cidade em prol da 
arrecadação de alimentos. Pág. 2

o projeto de Lei Orçamentária 
(LOA) de 2022, que será apre-
sentado pelo Executivo ainda no 
segundo semestre de 2021. 

Para o próximo ano estão esti-
mados R$ 85 milhões para o or-
çamento do município - R$ 7 mi-
lhões a mais do que o orçamento 
deste ano. Desse montante, deve 
ser respeitado o mínimo de 15% 
da receita para ações e serviços 
públicos de saúde e 25% para 
manutenção e desenvolvimento 

da educação.

Ao analisarem a LDO 2022, os ve-
readores sugeriram e aprovaram 
duas emendas modificativas. 
Uma das propostas sugere a re-
tirada do limite de  até 30% na al-
teração do orçamento, para que 
o valor seja revertido em moeda 
corrente. A segunda emenda 
modificativa (relativa ao artigo nº 
43) estabelece prazos para apre-
ciação e sanção de projetos con-
forme a Lei Orgânica Municipal.

AumEntO DE RECEItA 
Ainda de acordo com a LDO, 
a proposta da gestão muni-
cipal é aumentar a receita e, 
para isso, pretende atualizar 
o cadastro imobiliário para 

alcançar imóveis não cadas-
trados, com vistas a recolher 
impostos prediais; efetivar po-
líticas de inventivo à instalação 
de empresas no município, 
reforçar a cobrança de dívida 

ativa; atualizar a legislação 
tributária municipal e incen-
tivar o produtor rural para 
emitir nota fiscal de produ-
tos extraídos da exploração 
da terra.
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Parlamentares aprovam repasse de 
R$ 38 mil para Santa Casa de Iúna
O projeto vai garantir a compra de uma impressora digital para a máquina de raio X do hospital

Durante a 18ª sessão ordiná-
ria da Câmara de Iúna, os ve-
readores aprovaram o projeto 
de Lei nº 14/2021 que autori-
za a gestão municipal a repas-

sar o valor de R$ 38 mil para a 
Santa Casa de Iúna. O projeto, 
aprovado por unanimidade 
e com pareceres favoráveis 
das Comissões, vai garantir a 

compra de uma impressora 
digital para atender as de-
mandas dos atendimentos 
por exames de raio X na 
unidade de saúde. 
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Jornal Câmara Cidadã

Câmara apoia campanha 
para arrecadação de alimentos
Representando a Casa de 
Leis de Iúna, o presidente do 
Legislativo, vereador edson 
márcio de Almeida acompa-
nhou as ações da secretaria 
de Assistência e Desenvol-
vimento social durante mo-
bilizações pela cidade em 
prol da campanha “Iúna sem 
fome”, realizada nas últimas 
semanas. 

A campanha recebeu o apoio 
da Cooperativa de Crédito Si-
coob, que doou 144 cestas de 
alimentos e 35 filtros de bar-
ro. A gerente da agência de 
Iúna, joana Bastos, o projeto 
une forças para ajudar a po-
pulação carente. “É um pro-
jeto inovador e transforma-
dor onde visa principalmente 
projetos e ações que possam 
beneficiar a comunidade em 
várias áreas”, afirmou Joana.

O presidente da Câmara, 
edson márcio de Almeida, 
também destacou a impor-

tância da parceria e atuação 
no Município. “Eu e os meus 
colegas vereadores ficamos 
muito felizes em poder con-
tribuir, acompanhar e ajudar 
em projetos que levam es-
perança e dignidade às pes-
soas que necessitam e estão 
passando por um momento 
difícil. A solidariedade é um 
ato de companheirismo e de 

respeito ao próximo”, disse o 
vereador.

A campanha “Iúna sem fome” 
é uma iniciativa da Prefeitura 
de Iúna por meio da secreta-
ria de Assistência e Desenvol-
vimento Social. Os interes-
sados em contribuir podem 
fazer as doações na sede da 
secretaria.
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4	solicita reparos nos 
calçamentos das ruas 
Antônio monteiro Al-
ves, Olímpio José de 
Lima e tabelião mano-
el moraes, descida da 
Rua Alcino Gonçalves 
Bastos, Bairro Pito. 

4	Indica poda de árvores 
nas margens da rodo-
via Mikeil Chequer, a 
partir do Atacarejo até 
o Iúna Campestre Clube 
(ICC), assim como a tro-
ca das lâmpadas quei-
madas nesse trecho.

4	Solicita à Cesan escla-

recimentos sobre o início 
da manutenção e reparos 
nas ruas da cidade após 
obra de saneamento. 

4	Indica a instalação de 
uma lixeira próxima ao 
Cemitério Municipal do 
Centro.

4	Indica a lavagem das ruas 
de Santíssima Trindade 
e de nossa senhora das 
Graças.

4	Indica a poda das árvores 
da Praça Prefeito namir 
ângelo Gonçalves, no 
Bairro do Quilombo.

4	Indica serviço de patrola-
mento e ensaibramento 
das estradas rurais da 
localidade de Pedregulho, 
entre as propriedades do 
senhor Casini e da senho-
ra Aparecida Ventura.

4	Indica a construção de 
Unidade Básica de Saúde 
na localidade de santa 
Clara do Caparaó, onde o 
município já possui área 
para construção.

4	Requer Voto de Profundo 
Pesar pelo falecimento 
da senhora Guilhermina 
oliveira Dias, falecida em 
Iúna no dia 30 de junho de 
2021, aos 93 anos. Deixa 
quatro filhos (normélia 
Oliveira martins, norma 

4	solicita a construção de dois 
quebra-molas na Avenida são 
Vicente de Paula, próximo à 

4	Indica a realização de ser-
viço de manutenção da 
estrada rural entre Iúna 
e Muniz Freire, em fren-
te à ponte de cimento na 
Comunidade de Ponte 
Alta e dá acesso ao Distri-
to de nossa senhora das 
Graças.

4	Indica serviço de constru-
ção de bueiro no final da 
rua antônio Monteiro 
alves, bairro nossa se-
nhora da Penha, e a ma-
nutenção de calçamento 
na mesma rua.

4	Requer Moção de Pe-
sar pelo falecimento do 
Senhor Moisés Martins 
Cassiano, falecido em 
Iúna no dia 26 de junho 
de 2021, casado com 

4	solicita que seja enca-
minhado ao Poder exe-
cutivo um requerimento 
com informações sobre 

dona Ivani de Fátima Mar-
tins Gomes, deixa filhos e 
netos e muitas saudades en-
tre amigos e parentes.

4	Requer do Poder Executivo 
informações sobre a situ-
ação da reforma da escola 
municipal da localidade de 
terra Corrida e a previsão da 
execução da obra.

a lei que proíbe poluição 
sonora e o que está sendo 
feito para que se faça cum-
prir a Lei.

4	Requer Moção de aplausos 
para o senhor Clodoaldo 
Henriques Martins, empre-
sário do ramo de adubo há 
mais de 30 anos. Proprie-
tário de fábrica de ração, 
instalada no Parque Indus-
trial de Iúna, tem atendido 
à demanda do município e 
região do Caparaó, fato que 
tem levado o empresário a 
investir na compra da safra 
de milho dos produtores lo-
cais. 

4	Requer Moção de 
aplausos para o médi-
co Marcelo Florindo de 
Freitas, que depois de 
formado fixou residên-
cia na cidade de natal, 
Rio Grande do norte, 
onde instalou clinica 
cardiológica. Atualmen-
te o médico tem vindo a 
Iúna e atende pacientes 
na Clínica Gastren, com 
o mesmo profissionalis-
mo e dedicação.

Amélia Martins, José Ma-
noel Oliveira martins e 
edvaldo Oliveira martins), 
10 netos, 15 bisnetos, um 
tataraneto e 14 irmãos. A 
falecida foi professora du-
rante 30 anos e deixa sau-
dades entre familiares e 

Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus Ministério 
Semear.

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:

amigos.

4	solicita a realização de 
reparos nos calçamen-
tos da avenida ademar 
Vieira da Cunha e Rua 
José Luiz de Castro, no 
Bairro Vila nova.

julho de 2021



Dia da Consciência Evangélica: 
Câmara promove homenagens
A solenidade contou com a presença de pastores e fiéis de diferentes denominações religiosas 

em comemoração ao “Dia da 
Consciência Evangélica” em 
Iúna, celebrada no dia 20 de 
julho, a Câmara municipal pro-
moveu uma sessão solene para 
homenagear pastores e fiéis de 
diferentes denominações reli-
giosas. O evento foi realizado 
após a 19ª sessão Ordinária da 
Casa, no dia 19.

de Iúna, Romário Batista Vieira, 
e do vice-prefeito, Cláudio Deps. 

Os vereadores da Casa agra-
deceram a cada pastor home-
nageado pelo trabalho desen-
volvido em Iúna por meio da 
evangelização. “O evento foi 
um momento de muita alegria 
e grande satisfação para a Casa 

de Leis. As igrejas trabalham na 
parte preventiva, na alma e no 
espírito das pessoas, fazendo 
um trabalho social brilhante”, 
comentou o presidente da Câ-
mara, edson márcio de Almei-
da, que reforçou que o Legis-
lativo está de portas abertas 
para todas as denominações 
religiosas.

As homenagens foram marca-
das por apresentações musicais 
e leituras de passagens impor-
tantes do evangelho. 

A mesa que dirigiu os trabalhos 
foi presidida pelo presidente do 
Legislativo, vereador Edson Mar-
cio de Almeida, e também con-
tou com a presença do prefeito 

Ao fazer uso da palavra, o pastor 
Ricardo Alexandre Carvalho de 
Almeida agradeceu a solenidade. 
“nós representamos a igreja e 
temos a grata missão de transmi-
tir o evangelho, que salva vidas 
e traz esperança para a humani-
dade. A missão do evangélico é 
fazer com que Deus ocupe todos 
os espaços”, analisou.

Pastor Ademilson de Oliveira 
Igreja Assembleia de Deus em japecanga
Ministério Resgatando Almas).

Pastor Evangelista Paulo Luiz Chaves 
Igreja Assembleia de Deus

Pastor Fernando Aguiar Fontainha Correa da Silva 
Igreja Petencostal Primitiva da Assembleia dos santos

Pastor Ricardo Alexandre Carvalho de Almeida 
Igreja maranata

Pastor Sebastião Pereira de Araújo Filho 
Igreja maranata 2

Pastor Rômulo César de Amorim 
Igreja Verdade do evangelho

Pastor Adilson Ferreira Soares 
Igreja Assembleia de Deus dos milagres

Pastor Roberto Francisco dos Santos 
Igreja Evangélica Apostólica Graça e Paz de Iúna

Pastor Israel Viana de Souza 
Igreja Pentecostal só jesus salva

Pastor Geraldo Acácio da Silva 
Igreja Assembleia de Deus.

Pastor Evangelista Samuel Vieira da Silva 
Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Pastor Daniel Graize da Silva
Igreja Cristã maranata

HOmEnAGEADOS


