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Prefeito, vice, vereadores e 
suplentes são diplomados em Iúna

No dia 15 de dezembro foram 
diplomados pela Justiça Eleitoral 
da comarca de Iúna o prefeito 
e o vice-prefeito eleitos no mu-
nicípio, assim como os 11 vere-
adores e seus suplentes. A ceri-
mônia de entrega do certificado 
foi realizada no plenário da Câ-
mara e contou com a presença 
de dezenas de representantes 
do poder público, políticos e 
familiares dos eleitos no último 

Eleitos para o mandato 2017-2020 do Executivo e do Legislativo receberam certificados e estão aptos a tomarem posse em 1º de janeiro

pleito municipal, realizado em 
outubro deste ano.

Agora, o prefeito eleito de Iúna, 
Weliton Virgílio Pereira, o vice-
-prefeito José Uledir Tiengo, e os 
já vereadores Adriano Salviete da 
Silva, João Elias Colombo Hors-
th, José Marcos de Moraes, Júlio 
Maria de Oliveira, Paulo Henrique 
Leocádio da Silva e Rogério Cézar, 
assim como os novos parlamen-

DIPLOMADOS
Weliton Virgilio Pereira – Prefeito eleito
José Uledir Tiengo – Vice-Prefeito eleito
VEREADORES
Adriano Salviete da Silva
Arilson Ferreira de Oliveira
Darlan Silva Barglini
Emmannuel Garcia de Amorim
Everaldo Pereira Sales
João Elias Colombo Horsth
José Marcos de Moraes
Júlio Maria de Oliveira
Maria Miguelina de Lourdes Quintino
Paulo Henrique Leocadio da Silva
Rogério Cezar
VEREADORES SUPLENTES
Jonildo de Castro Muzi
Leotemiro Argemiro de Souza
Marco Antônio Sonsim de Oliveira
Weverton da Silva Feitosa
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tares Arilson Ferreira de Oliveira, 
Darlan Silva Barglini, Emmannuel 
Garcia de Amorim, Everaldo Pe-
reira Sales e Maria Miguelina de 
Lourdes Quintino ficam aptos a 
tomarem posse de seus cargos 
para o mandato de 2017 a 2020.

A juíza da Comarca de Iúna, Gacie-
la de Rezende Henriquez, orien-
tou a solenidade de certificação e 
enfatizou a responsabilidade dos 

eleitos quanto à representação 
da população e ao papel execu-
tivo e fiscalizador. “Sonho com 
uma cidade onde cidadãos não 
morram por falta de atendimen-
to adequado de saúde ou falta 
da ambulâncias, que os políticos 
que visitaram os bairros mais ca-
rentes, para pedir voto, retornem 
a eles durante seus mandatos”, 
comentou.

Também estiveram presentes à 
solenidade o promotor de justi-
ça Daniel Novaes, o presidente 
da OAB em Iúna e região, André 
Miranda Viçosa, e o comandante 
do 14º Batalhão da Polícia Militar, 

tenente-coronel Danilo Barcellos 
do Rosário Júnior.

A diplomação é um ato formal 
que encerra o processo eleitoral, 
pelo qual a Justiça atesta que o 
candidato foi efetivamente eleito 
pelo povo e, por isso, está apto a 
tomar posse no cargo.

Nos diplomas recebidos constam 
o nome do candidato, a indicação 
da legenda do partido ou da co-
ligação sob a qual concorreu, o 
cargo para o qual foi eleito ou a 
sua classificação como suplente 
e, facultativamente, outros dados 
a critério da Justiça Eleitoral.
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A implantação da unidade foi um pedido de um grupo de estudantes e profissionais da educação do município

O Governo do Estado anunciou 
no início de dezembro a im-
plantação de uma unidade do 
programa Escola Viva em Iúna 
para 2017. A escola vai atender 
estudantes do 1ª, 2ª e 3ª sé-
rie do Ensino Médio na escola 
Henrique Coutinho, e ofertará 
600 vagas. 

A implantação da unidade foi um 
pedido de um grupo de estudan-
tes e profissionais da educação 
que fez um abaixo-assinado, re-
colhendo mais de duas mil e qui-
nhentas assinaturas de alunos, 
pais/responsáveis, profissionais 
da educação, comerciantes e 
pessoas de diversos outros seg-

mentos da cidade.

Os estudantes interessados de-
verão solicitar a matrícula no site 
da Sedu - www.educacao.es.gov.
br, dentro do período de Chama-
da Pública Escolar. 

A Escola Viva é um novo modelo 
de Ensino Médio em turno úni-
co, e possui um currículo diversi-
ficado: conta com as disciplinas 
obrigatórias (Português, Mate-
mática, Química, Física e etc.) 
e também eletivas, em que os 
estudantes escolhem de acordo 
com seu interesse e aptidão. 

A escola disponibilizará um rol 

Governo anuncia implantação 
da Escola Viva em Iúna

DIsCussãO lOCAl 
Desde o início de outubro, 
a comunidade escolar e o 
poder público de Iúna discu-
tem a viabilidade da implan-
tação da Escola Viva. O pro-
jeto gerou manifestações, 
tanto favoráveis quanto 
contrárias, uma vez que ain-
da são poucas as informa-
ções sobre como e quando 
será a implantação do novo 
projeto, para onde irão os 

estudantes que não optarem 
pelo ensino integral, aonde 
trabalharão os professores que 
não puderem lecionar em dois 
turnos e aonde funcionará a 
“escola espelho” – escola tra-
dicional, que continuaria ofere-
cendo ensino em turnos.

Uma das informações prévias 
divulgadas em reuniões com 
a comunidade escolar pela 
Superintendência da Sedu de 

de disciplinas eletivas com te-
mas como Cinema, Teatro, Ro-
bótica, entre outras disciplinas, 

Guaçuí é que a “escola es-
pelho” 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 pas-
saria a ser do Estado.

Os vereadores acompanham 
as discussões e também co-
bram mais transparências 
nessas discussões.

oferecidas semestralmente. A 
carga horária será das 7h30 às 
17 horas, sendo 1h20 minutos 

para o almoço e dois intervalos 
de 20 minutos para o lanche, 
ofertados dentro da escola.



Após aprovação da Lei, servidores serão beneficiados com abono salarial neste final de ano

3janeiro de 2017Orçamento 2017: 
estão previstos recursos 
de R$ 60 milhões para Iúna

Os vereadores de Iúna aprova-
ram, no final e novembro, a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para 
2017, estimada em R$ 60 mi-
lhões, praticamente o mesmo 
montante de 2016 e 2015.

A LOA tem a estimativa do quan-
to o município vai ter de recur-

As pastas de Educação e Saúde deverão receber as maiores fatias dos recursos

sos e gastos entre as secretarias 
e órgãos ao longo do próximo 
ano. O texto do projeto traz ain-
da o quanto vai ser investido nas 
diversas áreas, como educação, 
saúde, obras, agricultura, meio 
ambiente, entre outras.

Sobre os recursos definidos, a 

pasta com maior previsão or-
çamentária é a da Educação, de 
R$ 23.609.500,00, em seguida 
a da Saúde, de 12.021.900,00.

Já as secretarias da Agricultura, 
de Esporte, Cultura e Turismo e 
de Meio Ambiente são as que 
têm a menor despesa estimada 

para 2017: R$ 1,2 milhão, R$ 
793 mil e R$ 290 mi, respecti-
vamente.

De acordo com a Lei, a receita 
será realizada mediante arre-
cadação de tributos e outras 
receitas correntes e de capital. 
Já as despesas foram fixadas de 

acordo com a programação de 
cada órgão ou unidade orça-
mentária, conforme abaixo.

A administração municipal po-
derá ainda, ao longo do ano, 
abrir crédito adicional de até 
10% do valor total das despe-
sas relacionadas.

Nova rua no 
bairro Niterói

Abono para servidores da Câmara

Fica denominada Rua José 
Paulo de Almeida a via pú-
blica que se inicia no tre-
vo da Avenida Presidente 
Tancredo Neves com a 
Avenida Amintas Osório 
de Matos, e termina na es-

trada que dá acesso à zona 
rural. 

A rua, que foi calçada re-
centemente, também era 
conhecida como rua do 
Morro do São Cristóvão.

A Câmara Municipal de 
Iúna, após aprovação da 
Lei, concede abono salarial 

correspondente ao valor de 
R$ 1.200,00 para os servido-
res da Casa.

A medida vale apenas para 
os servidores (efetivos, es-
táveis e comissionados). Os 
vereadores não terão direi-
to a esse benefício.

Segundo o presidente da 
Câmara, José Marcos de 
Moraes, a medida é uma 
forma de valorizar o servi-
dor da Casa de Leis.

“Pudemos oferecer esse 
abono aos nossos servi-
dores devido aos excelen-
tes serviços prestados ao 
longo do ano e também, 
principalmente, pela ad-
ministração transparente 
dos recursos da Câmara, 
que nos permite ter saldo 
financeiro suficiente”, ex-
plicou o presidente.



solenidade marca 
diplomação dos eleitos Confira as fotos do evento 

promovido pela Justiça Eleitoral 
no plenário da Câmara de Iúna
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