CÂMARA DE IUNA-ES

NOTÍCIAS GERAL

EMENDAS PARLAMENTARES: VEREADOR QUESTIONA
ADMINISTRAÇÃO POR PERDER EMENDAS
PARLAMENTARES DE QUASE R$ 600 MIL
O DINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL,
VALORES DE QUASE R$ 600 MIL FORAM PERDIDOS E VEREADOR QUESTIONA OS MOTIVOS.

Publicado em 13/04/2020 às 17:35 (Atualizado em 08/07/2020 às 03:49), postado por Jaqueline Almeida - Imppactmídia, Fonte: Câmara de Iúna

O vereador Paulo Henrique Leocádio (MDB) durante sua fala na última reunião da Câmara
solicitou esclarecimentos da administração Municipal que está perdendo verbas parlamentares
destinadas por deputados para o município. O dinheiro para aquisição de um caminhão e para
a construção da Casa do Produtor Rural, valores de quase R$ 600 mil foram perdidos e
vereador questiona os motivos.
?Como duas emendas como essas, entre outras importantes, foram perdidas. O que aconteceu?
O que está acontecendo durante a tramitação desses recursos que acabam perdidos??,
perguntou o vereador que aguarda esclarecimentos.
Uma emenda para aquisição de um caminhão, valor de quase R$ 145 mil, e outra de R$ 393
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mil para construção da Casa do Produtor de Iúna retornaram ao Governo Federal. ?O
dinheiro vem e volta pra Brasília, é desse jeito. É triste, mas temos que mostrar isso?, disse
vereador.
Decreto Extraordinário
Outro esclarecimento foi solicitado ao Governo Municipal, por meio de requerimento, sobre o
decreto extraordinário n° 7/2020 valor de R$ 761 mil , especialmente, sobre o que foi feito co o
valor de R$ 600 mil referente a Royalties. Junto com o vereador Darlan Barglini foi questionado ao
governo o que foi feito com esse dinheiro.

AUTENTICAÇÃO
d0533d1486c17e65090177aecbf2c13b
https://camaraiuna.es.gov.br/noticia/2020/04/emendas-parlamentares-vereador-questiona-administracao-por-perder-emendas-parlamentares-de
-quase-600-mil.html

Avenida Presidente Vargas, 124, n.124, Centro, Iúna/ES, 29.390-000
camaraiuna.es.gov.br | contato@camaraiuna.es.gov.br | (28) 3545-1458 | (28) 3545-1996 |

Página 2

