
Vereadores aprovam R$ 5,5 milhões 
em créditos suplementares para 
adequar orçamento do município

Transporte escolar Projeto 
aprovado pela Câmara permite 
a utilização do transporte por 
servidores da Educação. Pág. 3

Análise de solo Paralemtares 
aprovam projeto que garante 
menores taxas para agricultores 
contribuintes. Pág. 3

Recursos serão realocados para cobrir despesas com folha de pagamento, material de consumo, serviços de terceiros e para dar continuidade à obras em execução

Os vereadores de Iúna anali-
saram e aprovaram no mês de 
agosto três projetos de Lei que 
visam adequar o orçamento fi-
nanceiro do município, com re-
alocação de recursos para dar 
continuidade à obras em execu-
ção e para cobrir despesas com 
folha de pagamento, com ser-
viços de terceiros e com  mate-
rial de consumo. No total foram 
aprovados R$ 5,5 milhões em 
créditos suplementares.

Doação OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), seccional de Iúna, ganha 
terreno na Ferreira Vale para 
construção da sede em Iúna. Pág. 2

Aprovado por unanimidade, o 
projeto de Le nº 29/2021 auto-
riza abertura de crédito adicio-
nal no orçamento no valor de 
R$ 3 milhões, direcionado para 
cobrir despesas com folha de 
pagamento de servidores.

Já o projeto de Lei nº 30/2021 
autoriza crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 1,5 
milhão para despesas com 
material de consumo, serviços 

de terceiros. Essa proposta foi 
aprovada por oitos votos a um.

Já o projeto de Lei nº 26/2021 foi 
aprovado por unanimidade em 
sessão extraordinária e autoriza 
a suplementação do orçamen-
to municipal em R$ 1 milhão, 
visando atender adequações 
financeiras de várias pastas e 
para dar continuidade às obras 
em execução nas comunidades 
de Rio Claro, São João do Prínci-

pe e outras comunidades.  

O projeto recebeu três emen-
das, sendo duas modificativas e 
uma supressiva. Dentre as mo-
dificativas, os parlamentares 
sugeriram a alteração do valor 
inicialmente solicitado para su-
plementação, de R$ 5 milhões, 
para R$ 1 milhão. Em discus-
são, os parlamentares aprova-
ram o valor menor para garan-
tir a continuidade das obras do 

Poder Executivo nas comuni-
dades, não interrompendo as 
demandas da gestão municipal, 
que ainda segue organizando 
as finanças neste primeiro ano 
de mandato.

A sessão extraordinária contou 
a presença de moradores das 
comunidades de São João do 
Príncipe e do Rio Claro e com a 
participação do prefeito muni-
cipal, Romário Vieira.
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Nova unidade de Saúde e ponto de táxi 
Denominação de novas obras públicas homenageiam personalidades do município

A Câmara Municipal de Iúna, 
por meio de seus vereado-
res,  aprovou a denominação 
de duas novas obras públicas 
recém-entregues à população 
iunense: a unidade de Saúde 

do bairro Nossa Senhora da 
Penha e o ponto de táxi do Ter-
minal Rodoviário Antônio Luiz 
de Castro, no Centro de Iúna. A 
ação foi feita em homenagem à 
personalidades do município. 

A unidade de Saúde foi de-
nominada “Vereador José 
Lopes Justo”. Já o ponto de 
táxi se chamará “João Batista 
Guedes”. Os projetos foram 
aprovados por unanimidade.
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Calendário das sessões
8 de setembro (quarta-feira)
17 de setembro (sexta-feira)

28 de setembro (terça-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Câmara aprova 
doação de terreno 
para construção 
da 16ª subseção da 
OAB
Aprovado por unanimidade 
pelos parlamentares, o pro-
jeto de Lei nº 24/2021 auto-
rizou o Poder Executivo a doar 
um terreno de aproximada-
mente 450 metros quadrados 
na Avenida do bairro ferreira 
Vale à oAB (ordem dos Advo-
gados do Brasil), seccional de 
Iúna. A reunião ordinária na 
qual o projeto foi votado, no 
dia 18 de agosto, contou com 
a presença dos representan-
tes da Ordem.

O projeto recebeu uma emen-
da, instituindo um prazo má-
ximo de um ano para que a 

o projeto autoriza a entidade a construir 
uma sede em terreno localizado 
em Avenida do bairro ferreira Vale

entidade dê início à obra, e 
três anos para a sua conclusão. 
Caso os prazos não sejam res-
peitados, o terreno é devolvido 
à municipalidade.

Antes de ser colocado em vo-
tação, o projeto de Lei foi apre-
sentado em Audiência Pública 
realizada no plenário da Câma-
ra no dia 13 de agosto, na qual 
se abriu espaço para que a po-
pulação se manifestasse sobre 
a referida doação.

confira o projeto de lei no por-
ta da Câmara: www.camaraiu-
na.es.gov.br.  



Uma demanda antiga dos edu-
cadores, a utilização do trans-
porte público escolar poderá, 
agora, ser realizada por profes-

Projeto aprovado pela câmara altera lei do município, permitindo a utilização do transporte público escolar por servidores da Educação

Projeto garante menores taxas de 
serviço de análise de solo para 
agricultores contribuintes

Dia da Bíblia será 
comemorado no 
segundo domingo 
de dezembro

Câmara aprovou projeto que 
garante ao agricultor usufruir 
de até 10 laudos por ano, a 
uma taxa base de 3VRTEs 
(aproximadamente R$ 3,6) 

Os parlamentares de Iúna 
aprovaram o projeto de Lei 
nº 25/2021 que altera a 

Com o intuito de propor-
cionar momentos de come-
moração e integração entre 
as igrejas, os parlamenta-
res de Iúna aprovaram o 
projeto de Lei nº 23/2021,  
que institui o dia da Bíblia, 

Lei Municipal nº 1.989/2005, 
que agora passa a vigorar com 
uma nova seção, garantindo 
ao agricultor a taxa base de 
3VRTE (aproximadamente R$ 
3,6) como cobrança pelo uso 
de cada serviço de emissão 
de laudos de solo, física ou 
foliar do município.

sendo comemorado no se-
gundo domingo do mês de 
dezembro.

O projeto é de autoria do 
vereador Emerson da Silva 
Santos.

Poderá se beneficiar dessa 
taxa o produtor proprietá-
rio de imóvel rural que se 
encontrar em dia com suas 
obrigações tributárias mu-
nicipais (comprovando talão 
de notas fiscais e guia de 
produção), podendo dispor 
de até 10 laudos por ano.

sores e demais servidores da 
Educação Municipal. Os verea-
dores aprovaram o Projeto de 
Lei nº 18/2021, que altera a Lei 

Professores e servidores da 
Educação Municipal poderão 
utilizar o transporte escolar

Municipal nº 2787/2018, permi-
tindo a utilização do transporte. 

De acordo com o projeto, os 

servidores da educação mu-
nicipal poderão usar o trans-
porte escolar público quando 
houver lugar disponível no 

veículo e o mesmo não des-
viar sua rota. O projeto foi 
aprovado por unanimidade 
no dia 18 de agosto.

agosto de 2021



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:

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

Matheus Fonseca de Souza
PV • matheus@camaraiuna.es.gov.br

Emerson da Silva Santos
mdB • emerson@camaraiuna.es.gov.br

4	Requer Moção de 
Aplausos para El-
len salvador Mi-
randa que vai fazer 
mestrado em Tec-
nologias Emergen-
tes em Educação, 
na Universidade da 
flórida, nos Esta-
dos Unidos.

4	Indica a manutenção da 
rede de esgoto que fica 
localizada na Avenida Pre-
feito José Raposo, no Dis-
trito de Pequiá, próximo 
ao Boteco fino.

4	Indica reparo no sistema 
de iluminação pública da 
Praça Antides faria, ao lado 
do Ginásio Poliesportivo 
“Prefeito Romeu Rios”.

4	Indica a instalação de 

4	Indica a realização de re-
paros na estrada rural da 
comunidade Beira rio, a 
5 km da sede do Distrito 
de Pequiá.

4	Indica a construção de um 
bueiro e desobstruir outro 
na estrada rural que liga a 
serra do fama à BR-262, 
passando pela Associação 
de Agricultores familiares 
Irmão e Primos. 

4	Indica manutenção das 
estradas que dão acesso 
à comunidade de Pilões.

4	Requer relatório com 
detalhes sobre o núme-
ro de veículos alugados 
pelo município de Iúna 
com os números das pla-
cas, modelos e marcas e 
quais são as secretarias 
que estão sendo atendi-
das com estes veículos.

4	Moção de Aplausos a 
Demétrius Pinto nasci-
mento e Celmo da silva 
lanchini, que fizeram do-

ação de projeto para fazer a 
construção de barragem de 
captação de água na Comu-
nidade de Uberaba.

4	Requer relatório referente 
ao atendimento do PrO-
MAF aos agricultores do 
município, de janeiro e feve-
reiro de 2021.

4	Requer do Poder Executivo 
informações sobre a obra 
de reforma da Escola da Co-
munidade de Terra corrida.

4	Indica serviço de manuten-
ção da ponte que fica pró-
xima ao Toninho Gomes, na 
comunidade Jatobá

4	Indica serviço de abaste-
cimento de água com ca-
minhão pipa na estrada do 
Córrego dos Horts, na comu-
nidade de Rio Claro. 

4	Indica serviços de manuten-
ção e limpeza dos canais e 
bueiros de captação de água 
pluvial no Bairro ferreira 
Vale.

uma lixeira na Rua Jose fili-
pino de Lima, Rua da igreja 
Tabernáculo.

4	Requer do Poder Executivo 
que informe à Casa de leis 
a quantidade de lotes pú-
blicos disponíveis, localiza-
ção e metragem e se o ter-
reno que está sendo doado 
à ordem dos Advogados do 
Brasil, 16ª subseção de iúna, 
encontra-se incluído na ação 
civil pública ajuizada pelo 

Município.

4	Requer a realização 
de Audiência Pública 
para debater o Proje-
to de Lei Ordinária Nº 
24/2021, sobre doa-
ção de terreno público 
para a oAB.

4	Indica serviço de lim-
peza geral e lavagem 
das ruas da Comunida-
de de laranja da Terra. 

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

4	Requer Moção de Profun-
do Pesar pelo falecimento 
da senhora Zilma leal de 
Amorim, viúva do Senhor 
Raimundo francisco de 
Amorim. Excelente mãe de 
família, que deixa saudades 
entre familiares, parentes e 

amigos.

4	Requer Moção de Profundo 
Pesar pelo falecimento do 
senhor Jonas Alves ribeiro, 
pessoa religiosa, trabalhadora 
de boa índole, irmão do ex-ve-
reador João Batista Ribeiro. 

4	Requer Moção de Pro-
fundo Pesar pelo faleci-
mento da Senhora Marize 
Ângelo de castro, filha do 
saudoso Célio de Castro. 
deixa filhos, netos e sau-
dades entre familiares e 
amigos.

Adimilson de Souza
Psd • adimilson@camaraiuna.es.gov.br

4	Indica a construção de 
ponte de concreto na 
comunidade de Alto 
Trindade.

4	solicita do Poder Exe-
cutivo a fiscalização do 
serviço das empresas 
de internet que atuam 
na cidade, no sentido de 
evitar descarte irregular 
de fios velhos.

4	Requer que seja enca-

minhado ofício ao Coman-
dante da 1ª CIA da Polícia 
Militar de Iúna, solicitando 
patrulhamento durante o 
dia no trecho que liga iúna à 
comunidade da figueira.

4	Indica a volta do funciona-
mento do carro fumacê nas 
ruas de Iúna e do Distrito de 
Pequiá.

4	Indica a reforma do pré-
dio da escola de Laranja da 

Terra.

4	Requer Moção de pro-
fundo pesar pelo fale-
cimento do senhor An-
tônio Pinheiro Gomes. 

4	Requer do Poder Execu-
tivo que volte a impri-
mir os contracheques, 
pois vários servidores 
públicos não têm aces-
so ao portal da transpa-
rência.

Valci de Paula Montoni 
Progressistas • valci@camaraiuna.es.gov.br

4	Requer do Poder Executivo 
relatório informando o nú-
mero de veículos do trans-
porte escolar, a quantida-
de de alunos usuários do 

4	solicita ao Poder Exe-
cutivo uma sala ade-
quada para a realiza-

transporte, o número de li-
nhas, os horários e itinerá-
rios percorridos, bem como 
os quilômetros percorridos 
por cada linha.

4	Indica reparos no siste-
ma de iluminação pú-
blica da Praça Johnny 
Soares Lamas, em fren-
te à rodoviária.

Geovan Furtado dos Reis 
Progressistas • geovanne@camaraiuna.es.gov.br

ção de vacinação na nova 
unidade de saúde locali-
zada no Bairro Quilombo. 


