
Orçamento Parlamentares aprovam 
proposta de R$ 85 milhões para o 
exercício financeiro de 2022, com 
destaque para educação e saúde. Pág. 3

Vila do Papai Noel Vereadores 
acompanharam a inauguração 
do espaço que é parte do 
projeto Natal Encantado. Pág. 4

Honrarias e homenagens mar-
caram a noite do dia 26 de no-
vembro, na Câmara Municipal de 
Iúna, durante a entrega do Título 
de Cidadão Iunense. Em conheci-
mento pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade, 11 perso-
nalidades receberam o certifica-
do. Também foram entregues os 
títulos de Cidadão Ausente e de 
Cidadão Presente, além da Co-
menda Parlamentar do Rio Pardo 
ao deputado estadual Theodori-
co de Assis Ferraço.

Os vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Iúna prestam home-
nagem aos cidadãos por meio 
de indicação e posterior apro-

Saúde Projeto de Lei 
prevê o fornecimento de 
absorventes higiênicos às 
alunas de baixa renda. Pág. 2

vação dos nomes indicados 
durante votação no plenário do 
Poder Legislativo. O presidente 
da Câmara Edson Márcio de Al-
meida e os vereadores Geovan 
Furtado dos Reis, Emerson da 
Silva Santos, Adimilson de Sou-
za, Emmanuel Garcia de Amo-
rim, Helton Amorim Cunha, 
Jonathan Bonfante Moreira, 
Leonardo da Costa Oliveira, 
Matheus Fonseca de Souza, 
Paulo Henrique Leocádio da 
Silva e Valci de Paula Monotoni 
fizeram a entrega dos títulos a 
seus respectivos homenagea-
dos - entre eles figuras políticas, 
empresários e membros da so-
ciedade civil.

O prefeito de Iúna, Romário 
Vieira, e o vice-prefeito Clau-
dio Deps, também estiveram 
presentes, juntamente com ou-
tras autoridades da região para 
prestigiar a solenidade.

“A entrega desses títulos é uma 
homenagem que fazemos, anu-
almente, a personalidades que 
acreditam, confiam e lutam 
pelo desenvolvimento do nos-
so município. Estamos vivendo 
dias tão difíceis e ainda conse-
guimos encontrar pessoas que 
não desanimam e contribuem 
muito para a nossa região”, 
disse o presidente da Câmara, 
Edson Márcio.

Cidadãos iunenses: 
personalidades recebem 
honraria do Poder Legislativo
Durante a cerimônia, também foram entregues os títulos de Cidadão Ausente e de Cidadão Presente, além da Comenda Parlamentar do Rio Pardo

Saiba maiS
O titulo de Cidadão Iunense é concedido a pessoas que não são nascidas no município, mas que 
fazem ou fizeram importantes ações em prol do desenvolvimento da região.

Já o Título Cidadão Iunense Presente é concedido a pessoas nascidas em Iúna que se destacam 
em ações que promovem e beneficiam o município.

A Comenda Parlamentar do Rio Pardo destaca personalidades políticas que contribuem para o 
crescimento econômico, social e político de Iúna.

Maykon Rodrigues
indicado pelo vereador Adimilson de Souza

Geovani Martins Do Carmo
indicado pelo vereador Edson Márcio De Almeida

Bruno Gonçalves Carvalho
indicado pelo vereador Emerson da Silva Santos 

Marcos Antonio Alves
indicado pelo vereador Emmanuel Garcia de Amorim

Romário Gomes Marcolan
indicado pelo vereador Geovan Furtado dos Reis

Fábio Ferreira de Paula
indicado pelo vereador Helton Amorim Cunha

Francisco Sanguini
indicado pelo vereador Jonathan Bonfante Moreira

Diego Salvato Valadares
indicado pelo vereador Leonardo da Costa Oliveira

Gabriel Graciliano Guzzo Rosa
indicado pelo vereador Matheus Fonseca de Souza 

Juarez Gomes Barros Junior
indicado pelo vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva

Marcelo Nogueira Telles
indicado pelo vereador Valci de Paula Montoni

TíTuLO CidadãO iuNeNSe PreSeNTe
Deneval Miranda Vieira

TíTuLO CidadãO iuNeNSe auSeNTe
Kayo Alves Ribeiro

COmeNda ParLameNTar dO riO PardO
Theodorico De Assis Ferraço
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Calendário das sessões
8 de fevereiro (terça-feira)

18 de fevereiro (sexta-feira)
28 de fevereiro (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Câmara aprova distribuição 
gratuita de absorventes 
na rede municipal de ensino
Projeto de Lei prevê o fornecimento de absorventes higiênicos às alunas de baixa renda

Os vereadores de Iúna apro-
varam por unanimidade, 
durante a última sessão or-
dinária do ano, no dia 17 de 
dezembro, o projeto de Lei nº 
62/2021 que garante absor-
ventes para as alunas de baixa 

renda da rede municipal de 
ensino. A proposta, de autoria 
do vereador Emmanuel Garcia 
de Amorim, aguarda sanção 
do Poder Executivo. 

O projeto prevê que as despe-

sas para aquisição dos absor-
ventes sejam custeadas com 
recursos municipais.

Uma em cada dez meninas no 
mundo deixam de ir à escola 
quando estão menstruadas. 

recesso legislativo 
Câmara encerra sessões ordinárias no ano. Atendimento durante o recesso legislativo

os vereadores aproveitaram 
a sessão de encerramento 
coma presença do prefei-
to de Iúna, Romário Batista 
Vieira, e de secretários mu-

nicipais para fazer um balanço 
das atividades legislativas.  Des-
sa forma, inicia-se o período de 
recesso legislativo, momento 
em que há uma pausa nas ses-

sões ordinárias. Entretanto, o 
trabalho da Casa de Leis e dos 
vereadores permanece.

Durante o recesso legislativo 

ainda podem ser realizadas 
sessões extraordinárias, convo-
cadas pelo presidente da Casa 
ou pelo prefeito para aprecia-
ção de matérias urgentes e de 

relevância ao município. A 
primeira Sessão Ordinária da 
Câmara de Iúna de 2022 está 
prevista para ser realizada no 
dia 8 de fevereiro.

no Brasil, estima-se que seja 
uma em cada quatro. Falta 
de condição financeira para 
comprar absorventes e de es-
truturas sanitárias estão entre 
as causas do problema bati-
zado de pobreza menstrual e 

reconhecido pelo Fundo das 
nações Unidas para a Infância 
(Unicef). Jornal, pedaços de 
pano ou folhas de árvores são 
usados de forma improvisada 
no lugar de um absorvente 
para conter a menstruação.



Para o projeto, vereadores apresentaram 
15 emendas modificativas, mas apenas 
uma delas foi aprovada

Parlamentares 
aprovam orçamento 
de r$ 85 milhões 
para 2022
Após análises e deliberações, 
os vereadores de Iúna aprova-
ram a proposta de orçamento 
de R$ 85 milhões para a ad-
ministração municipal para o 
exercício financeiro de 2022. 
O Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA), nº 48/2021, que 
estima a receita e fixa a despe-
sa do município foi aprovado 
por 8 votos a 2.  O Poder Execu-
tivo terá R$ 7 milhões a mais no 
orçamento em relação a 2021.

durante a discussão do projeto, 
15 emendas modificativas fo-
ram apresentadas, apenas uma 
delas foi aprovada. 

Projeto de Lei nº 63/2021 que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de 
promoção do direito ao acesso a saúde mental entre jovens e adolescentes (aprovado por 
unanimidade entre os presentes com emendas).

A expectativa dos vereadores 
é que o valor aprovado garan-
ta mais investimentos na área 
da saúde, na recuperação das 
estradas rurais para fomentar 
a agricultura e em obras de in-
fraestrutura.

O vereador Emmanuel Garcia 
de Amorim foi autor de grande 
parte das emendas (posterior-
mente rejeitadas) e esclareceu 
que se tratava de sugestões 
com intuito de ajudar o Poder 
Executivo na construção do or-
çamento. 

“nosso intuito com essas emen-

das foram, simplesmente de aju-
dar na construção do orçamento, 
haja vista que esta Casa não foi 
convidada para a discussão do 
orçamento. Então, o grande ob-
jetivo foi ajudar o Poder Executi-
vo, contribuindo na construção 
do orçamento e jamais de enges-
sá-lo”, disse o vereador Emma-
nuel Garcia de Amorim, durante 
a discussão do projeto.

já a emenda aditiva nº 15, que 
apresenta um programa de re-
vitalização das estradas com o 
produto Revsol, de autoria do 
vereador Emerson Santos, foi 
aprovada. PreViSõeS

A pasta com maior previsão 
orçamentária é a da Educa-
ção, com R$ 30,3 milhões, 
seguida pela Saúde, com va-
lores de R$ 20,5 milhões em 
investimentos. 

A Lei Orçamentária Anual é 
elaborada com base na Lei 
de diretrizes Orçamentárias 
(LdO), que estabelece as 
metas e prioridades da ad-
ministração pública, já apro-
vada pelos parlamentares. 

de acordo com o texto do 
Executivo, a LOA é resultante 
de uma análise econômica, a 
partir do cenário econômico 
do município, neste ano. 
Ainda conforme o Projeto, 
foi discutida visando otimi-
zar as despesas correntes 
e melhorar a qualidade dos 
investimentos no município, 
com base nos princípios da 
responsabilidade fiscal com 
a expansão e melhoria dos 
bens e serviços públicos dis-
ponibilizados à população.

deSPeSa POr órgãO
Poder executivo
Gabinete do Prefeito R$ 1.116.000,00

Procuradoria Geral R$ 1.669.500,00

Controladoria Geral R$ 375.500,00

Secretaria Municipal de Gestão, 
Planejamento e Finanças

R$ 9.470.200,00

Secretaria Municipal de Agricultura 
e Interior

R$ 4.828.100,00

Secretaria Municipal de Infraestrutu-
ra e Serviços Urbanos

R$ 5.428.200,00

Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, Limpeza Pública e Turismo

R$ 4.274.500,00

Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social

R$ 3.500.000,00

Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte

R$ 30.338.000,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 20.500.000,00

Poder LegiSLativo
Câmara Municipal R$ 3.500.000,00

dezembro de 2021



Após aprovação da Casa de 
Leis, o projeto “natal Encan-
tado” foi finalizado e a cidade 
agora conta com um ponto de 
lazer durante as festas de final 
de ano: o estacionamento do 
Terminal Rodoviário e a praça 
Jhonny Lamas, que receberam 
a Vila do Papai noel e um corre-
dor de luzes, respectivamente. 

Para marcar o lançamento da 

Vila do Papai Noel 
é inaugurada em iúna

Vereadores acompanharam montagem e inauguração do espaço, que está instalado ao lado do Terminal Rodoviário da cidade e compreende 
parte do projeto natal Encantado, que também conta com diversos pontos decorados pelo Centro e com programações culturais 

decoração natalina, a gestão 
municipal realizou um evento 
de inauguração no dia 10 de 
dezembro. O presidente da 
Câmara, Edson Márcio de Al-
meida, e os vereadores Paulo 
Henrique Leocádio da Silva, 
Matheus Fonseca, Adimilson 
Flora, Emerson Santos, jona-
than Bonfante, Geovan Furta-
do, Valci Montoni acompanha-
ram a solenidade.

na abertura do evento, o Co-
ral da 1ª Igreja Presbiteriana 
de Iúna realizou apresenta-
ções musicais dando início as 
atividades da Vila, que segue 
com programação cultural e 
visita do Papai noel durante 
toda a semana. 

iNVeSTimeNTOS
e ParCeria
Conforme informações do 

Portal de Transparência 
da Prefeitura de Iúna, por 
meio da Lei Municipal nº 
2960/2021 ficou garantido o 
valor de R$ 450 mil, por meio 
da aprovação de crédito adi-
cional suplementar para a 
realização dos eventos “natal 
Encantando” e “Festejos de 
Virada de Ano”.  

A Associação Comercial de 

Concursos do ibge terá 32 vagas para iúna 
As inscrições para todos os cargos de agente censitário e recenseador poderão ser realizadas até o dia 29 de dezembro

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou dois edi-
tais de processos seletivos 
com vagas temporárias no 
Espírito Santo para o Cen-
so 2022. de acordo com 
o edital, para Iúna serão 

28 vagas para recenseador e 
quatro vagas para agente cen-
sitário. Os salários variam de 
R$ 1.700,00 (Agente Censitá-
rio Supervisor ) a R$ 2.100,00 
(Agente Censitário Munici-
pal). Para o cargo de recen-
seador, a remuneração é com 

base na produção.

As inscrições já estão aber-
tas e vão até às 16h do dia 
29 de dezembro no endereço 
https://conhecimento.fgv.br/
concursos/ibgepss21. A taxa 
de inscrição varia de R$ 57,50 

a R$ 60,50. Farão jus à isenção 
do pagamento de inscrição os 
candidatos inscritos no Cadas-
tro Único e doadores de me-
dula óssea.

A seleção é composta por pro-
va objetiva com 60 questões a 

ser aplicada na data provável 
de 27 de março. O candida-
to deverá ler atentamente o 
edital e poderá obter infor-
mações referentes aos no-
vos concursos por meio do 
telefone 0800-2834628 ou 
do e-mail ibgepss21@fgv.br.

Iúna realizará o sorteio de um 
carro zero quilômetro Renault 
Kwid, além de sorteio de cin-
co vale compras no valor de 
R$ 5 mil. O sorteio faz parte 
da parceria firmada entre 
Prefeitura e Associação para 
fomentar o comércio local e o 
desenvolvimento.

*Com informações da Prefeitu-
ra Municipal


