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Poder público
e sociedade
discutem implantação
da Escola Viva no município
Desde o início de outubro, a co-
munidade escolar e o poder pú-
blico de Iúna discutem a viabili-
dade da implantação da Escola 
Viva, um projeto do governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação (Sedu), 
para oferecer educação em tem-
po integral no município. A pro-
posta, ainda em fase de análise, 
é transformar a EEEFM Henrique 
Coutinho em Escola Viva.

O projeto vem gerando diver-
sas manifestações, tanto favo-
ráveis quanto contrárias por 
parte de alunos, pais e profes-
sores, uma vez que são poucas 
as informações sobre como e 
quando será a implantação do 
novo projeto, para onde irão 

O projeto vem gerando diversas manifestações, tanto favoráveis quanto contrárias por parte da comunidade 
escolar, uma vez que são poucas as informações sobre como e quando será a implantação do novo projeto

“A escola Dr. Nagem Abikahir 
tem, aproximadamente, 1000 
alunos divididos em três turnos, 
do 1º ao 5º do ensino funda-
mental, e EJA no período no-
turno e gera emprego para 80 
funcionários, sendo 70 professo-
res, quase todos concursados. A 
estadualização causará transtor-
nos para alunos e professores. 
Alunos do ensino fundamental 
terão que sair e precisarão ser 
deslocado para outras escolas. 
E cabe ao governo decidir o que 
será feito dos professores e de-
mais funcionários. Estamos em 
período de transição de governo 
e é necessário mais transparên-
cia na tomada de decisões”, ana-
lisou a professora Rosemar Lima 
de Souza Guedes, durante uso 

os estudantes que não opta-
rem pelo ensino integral, aon-
de trabalharão os professores 
que não puderem lecionar em 
dois turnos e aonde funciona-
rá a “escola espelho” – escola 
tradicional, que continuaria 
oferecendo ensino em turnos.

Uma das informações prévias 
divulgadas em reuniões com 
a comunidade escolar pela 
Superintendência da Sedu 
de Guaçuí, é que a “escola 
espelho” poderia ser implan-
tada na Escola Municipal Dr. 
Nagem Abikahir. Para isso, 
ocorreria a estadualização do 
local, ou seja, o imóvel onde 
funciona a escola passaria a 
ser do Estado.

da Tribuna Popular da Câmara 
de Iúna, no dia 10 de outubro.

Os vereadores acompanham as 
discussões e também cobram 
mais transparências nessas dis-
cussões.

“A municipalização precisa ser 
mais discutida, por meio de reu-
niões, de conversas, antes de 
tomar qualquer decisão. A gen-
te não sabe como vai ficar a ab-
sorção dos professores que não 
trabalharem mais no Nagem. 
O único pedido que a gente faz 
é que se faça uma reunião com 
transparência. Queremos que 
haja conversa, que as coisas não 
sejam decididas sem o envol-
vimento das pessoas, para que 

não tenha desgaste. Isso vai me-
xer com a vida dos alunos e pro-
fessores”, comentou o vereador 
Expedito Andrade Filho.

Outra análise levantada pelo ve-
reador Rogério Cézar é sobre as 
demais escolas que receberiam 
os alunos da escola Dr. Nagem 
Abikahir caso aconteça a esta-
dualização. “Nós não temos es-
colas preparadas para atender 
a essas crianças. O que a gente 
quer é respeito, com escola dig-
na. É uma vergonha entrar na 
escola Prof. Dalila Castro  Rios, 
por exemplo, que tem banheiro 
com vazamento, e com aluno 
correndo risco de se machucar 
com vergalhão no pátio”, expli-
cou o vereador.

Professora Rosemar Lima, durante 
uso da Tribuna Popular da Câmara 
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Calendário das sessões
18 de novembro (sexta-feira)

28 de novembro (segunda-feira)
08 de dezembro (quinta-feira)

As avaliações sobre a educação integral e o local da implantação da “escola espelho” continuam

Alguns protestos foram realiza-
dos nas últimas semanas, com 
passeatas pelas ruas de iúna. 
Estudantes, pais e professores 
justificam que muitos alunos, 
caso a educação integral seja 
implantada, não poderiam es-
tudar, pois trabalham em uma 
parte do dia.

Outro grupo se posicionou a fa-
vor da implantação da escola 
Viva e também se manifestou 
por meio de passeatas e esteve 
no Palácio Anchieta para entre-
gar ao governador Paulo Hartung 
um abaixo-assinado com 

mais de 2,5 mil assinaturas.

As avaliações sobre a educação 
integral e a implantação da “es-
cola espelho” continuam. O Pre-
sidente da Câmara, josé marcos 
de moraes disse que é preciso 
cautela antes da tomada de de-
cisões tão importantes. 

“Acho que o atual prefeito não 
deve decidir nada desse porte. 
Acredito que quem deve acom-
panhar esse assunto é o prefeito 
eleito para o próximo mandato, 
já que as mudanças ocorreram a 

partir do ano que vem. De toda 

Comunidade escolar tem 
opiniões divididas

forma, podem contar 
com a Câmara para 
o que for preciso”, 
comentou o Presi-
dente. 

“eu e os vereadores 
Expedito e João Elias fa-
zemos parte da Comis-
são de educação, saú-
de e Assistência social 
vai acompanhar esses 
assuntos para fazer o 
possível para ajudar 
nas decisões”, co-
mentou o vereador 
Rogério Cezar.

A Escola Estadual Henrique 
Coutinho está inscrita no 
edital de credenciamen-
to aberto pela Secretaria 
de Estado da Educação 
– Sedu, que estabelece 
requisitos para que as 
escolas possam fazer 

adesão ao programa Escola 
Viva. O resultado do edital 
será divulgado até o final de 
novembro.

Na Escola Viva os profissionais 
possuem dedicação integral e 
o tempo que o aluno perma-
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ComissõEs
EsPECiais são
arQuiVaDas
Em outubro foram arquiva-
das duas Comissões Especiais 
para apurar os serviços de 
transporte escolar do muni-
cípio e para verificar os ma-
quinários abandonados da 
administração municipal.

O arquivamento das Comis-
sões se deu por falta de in-
teresse por parte dos mem-
bros e decurso do prazo para 
apurações e relatórios – elas 
tiveram início há mais de seis 
meses.

Sobre a situação do contra-
to de transporte escolar de 
Iúna, os vereadores iniciariam 
a apuração sobre como ocor-
reu o processo de licitação. O 
caso gerou um processo cri-
minal, resultado da denúncia 
do Ministério Público Estadual 
(MPES). A denúncia já resul-
tou no afastamento de servi-
dores da secretaria municipal 
de Educação, acusados de 
maquiar licitações de trans-
porte para privilegiar a empre-
sa ganhadora da licitação.

Após instalada a Comissão 
Especial, os vereadores têm 
prazo de 90 dias para a reali-
zação dos trabalhos, poden-
do ser prorrogável por igual 
período, se necessário.

nece na escola é de 9 ho-
ras e 30 minutos. A carga 
horária é das 7h30 às 17 
horas, sendo 1h20 minu-
tos para o almoço e dois 
intervalos de 20 minutos 
para o lanche, ofertados 
dentro da escola.



3município em dívida
os parlamentares de iúna ana-
lisaram a situação financeira do 
Poder Executivo e levantaram 
questionamentos quanto a posi-
ção do gestor municipal em não 
reduzir despesas para, principal-
mente, liquidar dívidas com os 
fornecedores e, principalmente, 
com os servidores, que estão 
com salários ainda não recebe-
ram o valor retroativo referente 
ao reajuste de salários, aprovado 
desde o início deste ano.

De acordo com vereador, Poder Executivo deve fechar o ano com débito contábil de mais de r$ 3 milhões. receita caiu mais de r$ 1 milhão

Além disso, de acordo com o 
vereador expedito Vieira de 
Andrade filho, os cortes que 
foram feitos foram prejudiciais 
à população.

“Gostaria que a administração 
olhasse com carinho os cortes 
de pessoal no setor da educa-
ção ocorridos neste final de 
ano. A gente sabe que preci-
sa cortar gastos na folha, mas 
educação e saúde são primor-

novembro de 2016

diais. não dá pra dispensar di-
retor de escola neste final de 
ano. É um período em que as 
escolas precisam de direção, 
têm muitos recursos chegando, 
documentos para assinar, entre 
outras responsabilidades”, ava-
liou o vereador expedito.

já o vereador jonildo de Castro 
Muzi informou que o Poder Exe-
cutivo deve fechar o ano com 
débito contábil de mais de R$ 3 
milhões e que, mesmo assim, a 
gestão está ordenando despesas. 

“em uma das minhas declara-
ções na tribuna da Câmara, eu 
disse que o ano fecharia com 
débito contábil de mais de R$ 3 
milhões. Estamos enfrentando 
uma crise financeira e a nossa 

receita caiu mais de R$ 1 mi-
lhão, mas quando se cai a recei-
ta é preciso, de imediato, emitir 
documento para limitar empe-
nhos, e não ordenar novas des-
pesas. Um prefeito responsável 
tenta diminuir despesas para fe-
char o caixa certinho”, analisou 
o vereador jonildo. 

Outro ponto discutido pelo par-
lamentar foi a folha de pagamen-
to da Prefeitura Municipal, que 

está acima do permitido pela Lei 
de Responsabilidade fiscal.

“nossa folha de pagamento hoje 
é de 55% do orçamento, quando 
a lei de Responsabilidade fiscal 
diz que precisa ser de, no má-
ximo, 54%. e pra piorar, escolas 
e creches perderam diretores e 
professores e houve fechamen-
to de creche. isso mostra um 
triste final de governo”, avaliou 
o vereador jonildo muzzi.

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:

4	solicita a limpeza da passarela 
de pedestres ao lado da rodo-
via mikeil Chequer, iniciando 
na ponte do Centro até a sede 
do iCC (iúna Campestre Clu-
be), no trevo que dá acesso à 
rodovia de irupi.

4	solicita substituição de lâm-
padas queimadas das vias 
públicas da localidade de 
laranja da terra e distrito de 
Pequiá.

Jonathan Bonfante 
Pdt - jonathan@ 
camaraiuna.es.gov.br

4	Reparação de dois bueiros 
no distrito de Pequiá, sendo 
um na Rua Gerson Correia, 
ao lado da igreja Católica, 
e o outro na Rua nominato 
fidelis de miranda, que ce-
deram com a quebra de ma-
nilhas e formaram grandes 
crateras, colocando em risco 
os motoristas e pedestres.

4	solicita da rua que dá acesso 
ao Campo de futebol da Co-
munidade, que está intransi-
tável após as chuvas.

4	solicita da secretaria de 
educação uma relação de-
talhada dos itinerários das 
linhas de transportes esco-

lares do município com as 
respectivas quilometragens 
e nomes de seus responsá-
veis diretos, para que seja 
feita uma analise dos servi-
ços prestados. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do senhor 
denerval Cardoso, ocorrido 
no dia 08 de novembro. era 
morador da Comunidade 
santa Clara da Boa sorte e 
muito conhecido como san-
foneiro e tocava nas cele-
brações e missas da igreja 

Católica nossa senhora Apa-
recida. faleceu com 61 anos 
de idade.

4	Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da senhora Zil-
ma freitas dos santos, ocor-
rido no dia 18 de outubro, 
na cidade de ibatiba. A fa-
lecida era mãe do vereador 
Carlos Alberto dos santos 
(Beto da saúde).

4	moção de Aplausos pela 
Campanha realizada pelo 
Banco sicoob para Preven-

ção do Câncer de Colo do 
útero e Câncer de mama.

4	moção de Congratulação a 
todos os profissionais médi-
cos que atuam no município 
de iúna em homenagem ao 
Dia do Médico, frisando a 
importância desse profissio-
nal para o bem estar da po-
pulação.

4	solicita ao Poder Executivo 
a realização de Audiência 
Pública sobre o trânsito na 
sede do município de iúna.

Weverton Feitosa 
Pdt - zizinho@ 
camaraiuna.es.gov.br

Julio Maria Oliveira 
sd - juliomaria@ 
camaraiuna.es.gov.br

Paulinho da Tôca 
PmdB - paulinho@
camaraiuna.es.gov.br

José Marcos Moraes 
Pdt - marquinho@
raiuna.es.gov.br 

“Não dá pra dispensar di-
retor de escola neste final 
de ano. É um período em 
que as escolas precisam 
de direção, têm muitos 
recursos chegando”.
Vereador expedito Vieira de Andrade filho

“Nossa receita caiu mais 
de r$ 1 milhão. É preci-
so, de imediato, emitir 

documento para limitar 
empenhos, e não ordenar 

novas despesas”.
Vereador jonildo de Castro muzzi



Café de qualidade: 
concurso premia 
os 10 melhores 
produtores

o 2º Concurso de Qualidade de 
café Arábica do município de 
iúna premiou em dinheiro, no 
dia 22 de novembro, 10 cafeicul-
tores que se destacaram na pro-
dução de café arábica. O evento 
contou com a presença de 140 
pessoas entre produtores rurais 
e autoridades. A iniciativa foi do 
incaper e da secretaria munici-
pal de Agricultura.

Os dois primeiros lugares foram 
premiados com o valor de R$ 2 
mil pelo reconhecimento dos 
cafés de qualidade que apresen-
taram neste concurso: a pontu-
ação das amostras chegou a 
86,5, na categoria natural.

segundo o extensionista do in-
caper, matheus fonseca, o con-
curso contou com a participa-
ção de 62 produtores inscritos 
e 64 amostras, analisadas sob 
duas categorias: natural e cere-
ja descascado. Cada produtor 
pode inscrever uma amostra 
em cada categoria.

“A avaliação sensorial dos ca-
fés foi responsável por 90% da 
nota do concurso. os outros 
10% estiveram relacionados 
ao quesito de sustentabilidade 
da propriedade. com satisfa-
ção avaliou-se que todos os 
ganhadores possuem boa sus-
tentabilidade em sua proprie-
dade”, relatou.

Ainda de acordo com ele, o 
concurso é uma atividade mui-

to importante para a cafeicultu-
ra de iúna, sendo uma continu-
ação do trabalho desenvolvido 
em 2015, ano do 1º concurso, e 
que rendeu muitos frutos.

Câmara Cidadã 4

Os melhores cafeicultores de iúna foram premiados no dia 22 de novembro.

De autoria do vereador Jo-
ceni Rocha Martins, o proje-
to que institui no calendário 
municipal o Dia do Rio Pardo 
foi aprovado pela Câmara.

Após sancionada a Lei, fica 
estabelecido o último do-
mingo de outubro de cada 

Câmara institui 
o Dia do rio Pardo

ano para as comemorações.

“É uma forma simples, mas 
importante para lembrarmos 
que precisamos cuidar mais 
do nosso rio. O Rio Pardo abas-
tece toda a nossa cidade”, co-
mentou o vereador Joceni Ro-
cha Martins.

VENCEDorEs E PrEmiação
CAtEGORIA: NAtURAL

1º colocado: Amós José Horst – nota 86,5. Prêmio: R$ 2.000

2º colocado: Douglas Dutra Vieira – nota 83,825 Prêmio: R$ 1.200

3º colocado: João Januário de Brito – nota 83,475. Prêmio:R$ 1.000

4º colocado: Márcio José Gomes  – nota 82,225. Prêmio: R$ 800

5º colocado:  Leandro Aparecido Dias Rosa – nota 82,225. Prêmio: R$ 500

CEREjA DESCASCADO – DESPOlPADO

1º colocado: Emílio Messias Horst – nota 86,05. Prêmio: R$ 2.500

2º colocado: Carlos Roberto Vieira – nota 85,95. Prêmio: r$ 1.500

3º colocado: Walner José Vieira – nota 83,925. Prêmio: r$ 1.200

4º colocado: maria de Fátima Gomes de Carvalho – nota 83,925. Prêmio: r$ 800

5º colocado: Rômulo José Vieira – nota 82,7. Prêmio: R$ 500

“acredito que a cafei-
cultura de iúna deu um 
passo à frente em qua-
lidade, produtividade e 

sustentabilidade”.
matheus fonseca

extensionista do incaper


