
Fogos de Artifício Projeto que proíbe 
venda e soltura de fogos de artifício 
com barulho em Iúna segue para 
análise do Executivo. Pág. 3

Moção de Aplausos 
Parlamentares reconhecem 
trabalhos realizados pelos 
profissionais do Incaper. Pág. 4

Como forma de agradecer pe-
los serviços prestados ao mu-
nicípio, a Câmara de Iúna con-
cedeu diplomas de Honra ao 
Mérito a servidores públicos, 
indicados e homenageados pe-
los parlamentares. O evento de 
entrega da honraria aconteceu 
no plenário da Casa de Leis no 
dia 27 de outubro.

A Sessão Solene reuniu vere-

Educação Foi autorizado ao Poder 
Executivo conceder abono salarial 
aos profissionais da educação 
básica de Iúna. Pág. 2

adores, servidores e seus fa-
miliares, o prefeito de Iúna, 
Romário Batista e secretários 
municipais.

Todos os vereadores foram 
unânimes ao destacar a impor-
tância do trabalho dos servido-
res públicos.

“Aos funcionários públicos 
que desempenham sua fun-

ção com o profissionalismo 
necessário, sintam-se home-
nageados. Essa é a missão 
principal de todos nós que 
servimos ao público: colocar o 
cidadão no centro das nossas 
atenções e buscar, da melhor 
forma possível, atendê-lo”, 
disse o presidente da Câma-
ra, Edson Marcio de Almeida, 
que também presidiu a Ses-
são Solene.

Servidores municipais 
recebem homenagens dos 
parlamentares de Iúna Evento de entrega de diploma de honra ao 

mérito marcou as comemorações do Legislativo 
pelo Dia do Servidor Público

Arlene de Souza
homenageado pelo vereador Admilson de Souza

Luciano Machado Eler
homenageado pelo vereador Edson Marcio de Almeida

Gedeão Nascimento Mendes
homenageado pelo vereador Emerson da Silva Santos

Marcos Antônio Ferreira Curty
homenageado pelo vereador Emmanuel Garcia de Amorim

Juvenal Bessa da Silveira
homenageado pelo vereador Geovan Furtado dos Reis

Robson Gonçalves da Silva
homenageado pelo vereador Jonathan Bonfante Moreira

Thiago Amorim da Silveira
homenageado pelo vereador Leonardo da Costa Oliveira

Paulo Sérgio Prudente
homenageado pelo vereador Matheus Fonseca de Souza

Cleverson Miranda
homenageado pelo vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva

Amailson Abreu da Silva
homenageado pelo vereador Valci de Paula Montoni 

Luciano Reis de Almeida
homenageado pelo vereador Helton Amorim Cunha

Leonardo Sales de Castro
homenageado pela Mesa Diretora

Cidadã
Câmara
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Calendário das sessões
8 de dezembro (quarta-feira)

17 de dezembro (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Câmara aprova 
Plano Plurianual 
2022-2025

Professores municipais 
receberão abono

Festejos de final de ano

Valores e data de pagamento ainda serão
definidos pelo Poder executivo

Parlamentares aprovam projeto autorizando 
investimentos de R$ 450 mil para ornamentação 
natalina e programação de virada de ano

O PPA regula o orçamento de projetos de governo nos próximos quatro anos, a fim de assegurar 
o planejamento e a transparência no desenvolvimento econômico do município

Em Sessão Ordinária realizada 
no dia 8 de novembro, os ve-
readores de Iúna aprovaram o 
Projeto de Lei nº 33/2021 que 
estabelece o Plano Plurianual 
(PPA) de Iúna para o quadriê-
nio 2022-2025. de acordo com 
o PPA, o orçamento estimado 
para o período de quatro anos 
é de R$ 366.360.624,85. Ape- Os vereadores aprovaram 

no início de novembro im-
portante projeto de Lei para 
valorização dos educado-
res. foi autorizado ao Poder 
executivo conceder abono 
salarial aos profissionais da 
educação básica de Iúna. Va-
lores e data de pagamento 
ainda serão definidos pela 
administração municipal.

na sessão do dia 8 de no-
vembro, os vereadores tam-
bém aprovaram o Projeto 
de Lei nº 54/2021 que abre 
crédito suplementar no or-

nas para 2022 será destinado 
o valor de R$ 85 milhões no 
orçamento do município. 

O PPA regula o orçamento de 
projetos de governo nos pró-
ximos quatro anos, a fim de 
assegurar o planejamento e 
a transparência no desenvol-
vimento econômico do muni-

cípio.

A partir da aprovação do PPA, 
os vereadores iniciam a análi-
se da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) que conterá as despe-
sas previstas por cada secre-
taria, apresentando os valores 
década programa ou ação de 
governo para o próximo ano. A concessão do abono, 

de caráter excepcional, 
tem como finalidade atin-
gir o percentual mínimo 
de investimentos de 70% 
dos recursos do fundeb 
(fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação).

çamento no valor de R$ 450 
mil para a realização dos 
eventos “natal Encantando” 
e “festejos de Virada de Ano 
– reveillon”. 



A proposta do Legislativo segue para análise do 
executivo e, se sancionada, prevê multa de dois 
salários mínimos para os infratores

Projeto proíbe 
venda e soltura 
de fogos de 
artifício com 
barulho em 
Iúna

A Câmara Municipal de Iúna 
aprovou na última semana 
um Projeto de Lei que proíbe 
a venda e a soltura de fogos 
de estampidos e de artifícios 
em Iúna. A proposta segue 
para análise do executivo e, 
se sancionada, prevê multa de 
dois salários mínimos para os 
infratores. 

De acordo com os autores do 
projeto, vereadores Emerson 
da Silva Santos e Matheus 
fonseca, apesar de soltar fo-
gos ser uma prática antiga em 
eventos festivos, o barulho é 

prejudicial para muitas pesso-
as e animais. 

“não se pode desconside-
rar a poluição sonora gerada 
pelos fogos de artifício, nem 
seus efeitos sobre os seres 
humanos em condição de 
vulnerabilidade, como crian-
ças, enfermos, idosos, entre 
outros, bem como a todos os 
animais”, justificou o vereador 
Emerson Santos.

O PL não proíbe, no entan-
to, os fogos de vista, que são 
aqueles que produzem efeitos 

visuais sem estampido, assim 
como os similares que não 
acarretam barulho. 

O descumprimento da medi-
da, de acordo com o projeto, 
prevê ao infrator a imposição 
de multa no valor de dois sa-
lários mínimos.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade pelos parla-
mentares, que propuseram 
emendas modificativas. O 
documento recebeu parecer 
contrário da Procuradoria da 
Casa de Leis.

AudIênCIA PúblICA 
dEbAtEu ProJEto

SAIbA MAIS

Antes de ser colocada em 
votação, o projeto de foi 
debatido em audiência pú-

blica no dia 26 de outubro, no 
plenário da Câmara.

Participaram representantes 
do Poder executivo, da asso-

ciação sem fins lucrativos 
em prol dos animais de rua 
em situação de risco de 
Iúna, “Amigo fiel”, da Apae 
e do Cetesc.

O Projeto de Lei 55/2021 
foi elaborado pelos vere-
adores Emerson da Silva 
Santos e Matheus fonseca 
de Souza e propõe a proi-
bição da utilização de fogos 
de artifícios e artefatos pi-
rotécnicos com estampidos 
em locais públicos e priva-
dos do município. Entre os 

argumentos, os vereadores 
citaram a perturbação que 
o barulho dos fogos pode 
provocar em pessoas autis-
tas, idosas e que enfrentam 
enfermidades, em animais 
de estimação, além dos 
diversos acidentes regis-
trados com o uso do mate-
rial, como queimadas, por 
exemplo.

novembro de 2021



Com o intuito de reconhecer o 
trabalho de excelência realiza-
do pelo incaper - instituto ca-
pixaba de Pesquisa, Assistência 
técnica e extensão Rural, que 
este ano comemora 65 anos de 
atividades, os parlamentares 
de Iúna aprovaram Moção de 
Aplauso à entidade. 

durante a sessão do dia 18 de 
novembro, a honraria foi en-
tregue pelo vereador Matheus 
Fonseca, que é extensionista do 
instituto, aos demais profissio-
nais que compõem o escritório 

Moção de aplausos para Incaper 
e produtores de café especial

Parlamentares reconhecem trabalhos realizados pelos profissionais do instituto técnico. 
Cafeicultores que ganharam prêmios de qualidade também recebem moção de congratulações

local do Incaper - Túlio Luís Bor-
ges de Lima, Gabriel Graciliano 
Guzzo rosa e Silas Mariano.

A comemoração foi acompa-
nhada de uma apresentação 
técnico agrônomo Túlio Borges, 
que destacou as conquistas no 
instituto nos últimos anos, com 
foco especial para a atuação 
dos servidores, que começa 
com o apoio ao agricultor no 
campo, tendo o objetivo de 
resultar na qualidade dos ali-
mentos que chegam à mesa do 
capixaba. 

CAFé ESPECIAl
Os vereadores também 
aprovaram e realizaram a 
entrega de Moções de Con-
gratulações aos produtores 
Deneval Miranda Vieira, De-
neval Vieira jr. e Sara Horsth, 
que se destacaram na Se-
mana Internacional do Café 
deste ano, como finalistas do 
concurso coffee of the Year, 
em Belo Horizonte. Os pro-
dutores de cafés especiais 
mais uma vez representa-
ram o município em um dos 

mais importantes concursos 
do setor no mundo.  

A Semana Internacional do 
café (sic) tem o objetivo de 
conectar e gerar oportuni-
dades para toda a cadeia do 
café brasileiro no acesso a 
mercados, conhecimento e 
negócios, e oferece conteúdo 
de ponta para os profissionais 
do setor em palestras, cur-
sos, workshops, competições, 
provas de café, pesquisas e 
degustações orientadas.


