
Educação Câmara analisa 
projeto de implantação 
do tempo integral nas 
escolas municipais. Pág. 3

Comemoração Em Sessão 
Solene, vereadores promovem 
homenagens à 24 profissionais de 
Enfermagem do município. Pág. 4

Após análises e pareceres favo-
ráveis, os vereadores de Iúna 
aprovaram quatro projetos 
de Lei que autorizam o Poder 
Executivo a abrir créditos adi-
cionais especiais para custear 
despesas diversas. Entre outros 
fins, os recursos serão utiliza-
dos para construção de escola 
e de quadra esportiva em San-
ta Clara do Caparaó e de muro 
de arrimo no bairro Quilombo. 
Tais valores são oriundos de re-
cursos estaduais.

Os créditos adicionais são auto-
rizações de despesas que não 
estavam fixadas na Lei de Orça-
mento do ano vigente ou que 
foram fixadas em valor insufi-
ciente pelo Poder Executivo. 

Aprovado por nove votos a um, 
o projeto de Lei nº 17/2022, 

Congratulações Aos integrantes do 
Motoclube Lobos do Caparaó, pelo 5º 
Motofest de Iúna, e à nova Miss Iúna, 
Thayssa Maria Gonçalves Florindo. Pág. 2

por exemplo, autoriza a admi-
nistração municipal a abrir cré-
dito adicional suplementar no 
orçamento no valor de R$ 4,5 
milhões para suprir demandas 
de diversas secretarias, com o 
pagamento de obrigações pa-
tronais, aquisição de materiais 
de consumo, obrigações tribu-
tárias, pagamento de serviços 
de terceiros, entre outras. 

O maior montante de investi-
mento será destinado à cons-
trução da Escola Municipal de 
Santa Clara do Caparaó. Apro-
vado por unanimidade pelos 
vereadores, o Projeto de Lei nº 
20/2022 autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 
5.504.506,76, advindo do Fun-
do Estadual de Apoio à Amplia-
ção e Melhoria das Condições 

Parlamentares autorizam
a abertura de mais de R$ 13 
milhões em créditos adicionais 
ao Poder Executivo 
Entre outros fins, os recursos serão utilizados para construção de escola e de quadra esportiva em Santa Clara do Caparaó e de muro de arrimo no bairro Quilombo. 
Outros projetos que somam R$ 16 milhões em abertura de crédito suplementar também estão em análise na Casa de Leis. Oriundos de recursos estaduais

de Oferta de Educação Infantil 
e do Ensino Fundamento no Es-
pírito Santo – Funpaes.

A comunidade escolar da uni-
dade de ensino também será 
beneficiado com a construção 
de uma quadra de esportes, 
com a aprovação do Projeto de 
Lei nº 18/2022, autorizando a 
gestão municipal a abrir crédito 
adicional suplementar no valor 
de R$ 1.391.618,12, também 
com recursos do Funpaes.

Já o Projeto de Lei nº 19/2022, 
autoriza a prefeitura a abrir 
crédito adicional de R$ 
1.964.624,90 para construção 
de talude na Rua Raul Caetano, 
no bairro Quilombo, com re-
cursos dos repasses do Fundo 
Estadual de Desenvolvimento 
Municipal, o Fundo Cidades.

OUTROS R$ 16 MILHÕES EM CRÉDITOS ESTÃO EM ANÁLISE
As procuradoria e as comis-
sões da Câmara também 
analisam outros dois proje-
tos de abertura de crédito 

adicionais no valor de R$16 
milhões para investimentos 
em obras, aquisição de equi-
pamentos e material, também 

provenientes dos repasses 
do Fundo Estadual de De-
senvolvimento Municipal, o 
Fundo Cidades.
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munidade.

O vereador Matheus Fonseca 
de Souza indicou a realização 
de serviço manutenção e en-
saibramento nas estradas das 
comunidades dos Pilões e de 
Laranja da Terra, assim como 
a manutenção da iluminação 
do distrito de Santíssima Trin-
dade. O parlamentar também 
indicou a fiscalização nos ho-
rários de chegadas e saídas do 
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Calendário das sessões
8 de junho (quarta-feira)

15 de junho (quarta-feira)
28 de junho (terça-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Moções de aplausos e 
indicações de serviços 
também marcaram sessões 
do mês de maio Foram homenageados os integrantes do Motoclube Lobos do Caparaó, pela 

realização do 5º Motofest de Iúna. A nova Miss Iúna, Thayssa Maria Gonçalves 
Florindo, também foi homenageada com Moção de Congratulação

A sessão legislativa do início do 
mês foi marcada por diversos 
requerimentos, indicações e 
moções dos parlamentares. 
Entre as iniciativas aprovadas, 
os parlamentares prestaram 
homenagens aos integrantes 
do Motoclube Lobos do Ca-
paraó, pela realização do 5º 
Motofest de Iúna, e também à 
nova Miss Iúna, Thayssa Maria 
Gonçalves Florindo, com Mo-
ções de Aplausos.

Ainda durante a sessão do dia 
9 de maio, os vereadores indi-
caram serviços a serem feitos 
pelo Poder Executivo em diver-
sas localidades. 

O vereador Emmanuel Gar-
cia de Amorim que seja dis-
ponibilizado para a região 
de Pequiá um psicólogo para 
realizar atendimento clínico, 
realizar ações de grupo tera-
pêutico para benefícios da co-

ônibus escolares das rotas de 
São Cristóvão, Reserva e Cór-
rego das Perobas, visto que as 
comunidades estão reclaman-
do que todos os dias os alunos 
perdem, no mínimo, 20 minu-
tos de aula. 

Já os vereadores Jonathan 
Bonfante Moreira e Valci de 
Paula Montoni solicitaram que 
seja providenciada a instala-
ção de um corrimão na ponte 

próxima ao saudoso Pastor 
Adilson. Solicitaram que seja 
feito um estudo para obter a 
solução para retorno da obra 
da ponte (perto do Lau Tole-
do) tendo em vista que há um 
dinheiro investido nessa obra, 
que encontra-se parada. Os 
parlamentares indicaram tam-
bém a retomada das obras da 
ciclovia que liga a sede de Iúna 
ao distrito de Nossa Senhora 
das Graças.



O Projeto de Lei do Poder Executivo está em análise das comissões parlamentares para pareceres técnicos. De acordo 
com a proposta a Educação em Tempo Integral terá carga horária mínima de sete horas diárias e o currículo será 
constituído por disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e por atividades diferenciadas e multidisciplinares

Câmara analisa projeto de 
implantação da educação 
em tempo integral nas 
escolas municipais

A Câmara de Iúna iniciou a 
análise do projeto de Lei que 
apresenta as diretrizes para a 
implantação da Educação em 
Tempo Integral nas escolas 
municipais. A proposta define 
a carga horária mínima de sete 
horas de permanência diária 
dos estudantes nas escolas com 

Parlamentares aprovam regras 
para patrocínio de atletas 
e projetos esportivos
O Executivo fica autorizado a conceder patrocínio de até 3.000 VRTEs mensais aos atletas, para 
custeio com hospedagem, alimentação e transporte em competições, aquisição de equipamentos e 
vestimentas específicas da modalidade esportiva e também para pagamento de taxas de inscrição

O projeto, aprovado com 
emendas (acesse www.ca-
maraiuna.es.gov.br), traz 
diretrizes para incentivar 
o desporto, criar projetos, 
programas e atividades 
com os objetivos de prover 
recursos necessários ao in-
centivo, desenvolvimento 
e manutenção do atleta, 
visando seu aprimoramen-
to técnico, divulgar as rea-
lizações esportivas de seus 
contemplados e propor-
cionar acompanhamento 

de profissional de educação 
física.

O Executivo fica autoriza-
do a conceder patrocínio de 
até 3.000 VRTEs mensais aos 
atletas, para custeio com 
hospedagem, alimentação e 
transporte em competições, 
aquisição de equipamentos 
e vestimentas específicas da 
modalidade esportiva e tam-
bém para pagamento de taxas 
de inscrição e registro em fe-
deração, confederação ou en-

tidade reguladora do esporte.

Para solicitar o recurso, o atle-
ta deverá seguir as diretrizes 
(acesso o projeto na íntegra 
pelo www.camaraiuna.es.gov.
br) e protocolar o pedido de 
auxílio na Prefeitura de Iúna 
com antecedência mínima de 
30 dias à competição à qual 
pretende participar. O con-
templado deverá prestar con-
tas do auxílio financeiros por 
meio de documentos oficiais 
e notas fiscais.

essa modalidade de ensino.

De acordo com o projeto envia-
do pelo Executivo à Casa de Leis, 
o município tem como objetivo 
ampliar o tempo de permanên-
cia dos estudantes no espaço 
escolar com mais oportunidades 
de aprendizado, também visan-

do à formação integral de crian-
ças e adolescentes matriculados 
nas unidades escolares públicas 
do município.

A proposta, ainda em discus-
são inicial, se dará por meio de 
planejamento técnico e escuta 
ativa das comunidades esco-

lares. Ainda de acordo com o 
projeto do Executivo, a secre-
taria de Educação, Cultura e Es-
porte buscará o menor impac-
to possível na implantação da 
Educação em Tempo Integral, 
observando a viabilidade e in-
fraestrutura e pessoal.cA oferta 
será possível em qualquer uni-

dade escolar, não havendo im-
pedimento de funcionamento 
de outras ofertas, otimizando 
espaços físicos da escola.

Ainda segundo a proposta, o 
currículo da Educação Integral 
será constituído de disciplinas da 
Base Nacional Comum Curricular, 
à qual são acrescentadas as com-
petências e disciplinas indicadas 
pelos órgãos normatizadores e 
por atividades diferenciadas e 
multidisciplinares que serão apli-
cadas pelos docentes de diversas 
áreas do conhecimento.

O projeto na íntegra pode ser 
acessado pelo portal da Câma-
ra (www.camaraiuna.es.gov.br) 
e contém informações sobre as 
atribuições da secretarias mu-
nicipais e profissionais da edu-
cação envolvidos.
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O evento foi idealizado para comemorar a Semana Brasileira 
da Enfermagem que ocorre todos os anos entre os dias
12 e 20 de maio. Foram certificados 24 profissionais
que atuam no município

A Câmara de Iúna promoveu 
uma Sessão Solene no dia 18 
de maio para homenagear 24 
profissionais da enfermagem 
que atuam no município. O 
evento foi idealizado para co-
memorar a Semana Brasileira 
da Enfermagem, que ocorre to-
dos os anos entre os dias 12 de 
maio e 20 de maio. 

Durante as homenagens, cada 
vereador destacou a importân-
cia dos profissionais da saúde, 
apresentaram a biografia dos 
enfermeiros e técnicos home-
nageados, sempre destacando 
o trabalho e a dedicação à saú-
de pública.

Além dos parlamentares e 
homenageados e familiares, 
participaram da Sessão Sole-

ne o prefeito de Iúna, Romário 
Batista Vieira, a secretária de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, Lusmar Souza, o chefe 
de Gabinete, Breno Oliveira, re-
presentantes da secretaria de 
Saúde e do Conselho Municipal 
de Saúde, além de empresários 
e diversos profissionais envol-
vidos diretamente e indireta-
mente no setor.

“Nossos servidores da área 
devem ser reconhecidos pelo 
bom serviço prestado à comu-
nidade iuenense. Portanto, é 
com muito orgulho que reali-
zamos essa Sessão Solene em 
homenagem aos profissionais 
da enfermagem”, destacou o 
presidente da Casa de Leis, Ed-
son Márcio de Almeida durante 
a abertura da Sessão.

Em Sessão Solene, vereadores 
promovem homenagens à 
profissionais de Enfermagem

Vereador Adimilson de Souza

Adriana Oliveira de Souza
Valeria Aparecida Raimundo César

Vereador Edson Márcio de Almeida

Racíbia Aparecida da Fonseca
Claudineia Alves da Costa Aguiar

Vereador Emerson da Silva Santos

Laila Maria de Almeida Frauches
Rosiana Paula de Freitas

Vereador Emmanuel Garcia de Amorim

Cristiane Maria Bolzan de Castro
Cleidiane de Freitas Montaia

Vereador Geovan Furtado dos Reis

Anthony Tadeu Silvério
Gisley Freitas da Silva Gomes

Vereador Helton Amorim Cunha

Jackelyne Silva Gomes
Arilda Lima da Silva

Vereador Jonathan Bonfante Moreira

Lizandra Coelho Nunes
Valmi de Souza Garcia Trabach

Vereador Leonardo da Costa Oliveira

Raphael Henrique Gomes Barros
Maria José Moura

Vereador Matheus Fonseca

Sergio de Oliveira Raposo
Adriana de Castro Freitas Fonseca

Vereador Paulo Henrique Leocadio da Silva

Juliane Vieira Borges
Cacilda Gomes de Oliveira Ornelas

Vereador Valci de Paula Montoni

Ana Karla Faria
Meira Cristina de Morais

Mesa Diretora

Juliana Laurides Navarro Silvério
Ana Paula Ribeiro Florindo

Profissionais homenageados


