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Parlamentares aprovam projeto 
de implantação de escola 
municipal de tempo integral
EMEF Luiz Moisés Heringer, de Laranja da Terra, será a primeira unidade a atender de forma integral os alunos do Ensino Fundamental, a partir do ano que vem

A partir de 2023, o município 
de Iúna iniciará a oferta de 
educação em tempo integral 
para estudantes do ensino fun-
damental. As diretrizes para a 
opção de expansão da carga 
horária em unidades do siste-
ma de ensino municipal estão 
organizadas em projeto de Lei 
aprovado pelos parlamentares 
no dia 18 de agosto. 

De acordo com o documento, 
a escola terá carga horária mí-

nima de sete horas de perma-
nência diária dos estudantes 
nessa modalidade de ensino. 

A Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Luiz Moisés He-
ringer, localizada em Laranja 
da Terra, será a primeira a ser 
contemplada com a expansão 
da carga horária de estudos. 
Para a implantação, o prédio 
da escola passará por reforma 
entre o final de 2022 e início 
de 2023.

O Programa de Educação em 
Tempo Integral (Proeti) foi 
elaborado pela secretaria de 
Educação em parceria com 
comunidade escolar, poderes 
públicos e entidades de ensino. 
Por meio de pesquisas, reu-
niões e escuta ativa, a equipe 
identificou a viabilidade da im-
plantação do ensino integral na 
escola de Laranja da Terra, com 
apoio da comunidade.

Em breve, a equipe da Educa-

ção iniciará as reuniões de es-
clarecimento e orientações na 
localidade quanto ao novo for-
mato de ensino.

Educadores e toda a equipe 
escolar também receberão ca-
pacitação e formação para atu-
arem no novo sistema.

A iniciativa faz parte do Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
Lei Nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014, cuja a meta é que até 

2025 50% das escolas públicas 
atuem de tempo integral, sen-
do no mínimo, 25% dos alunos 
da educação básica.

O objetivo é ampliar o tempo 
de permanência dos estudan-
tes no espaço escolar com 
mais oportunidades de apren-
dizado, também visando à 
formação integral de crianças 
e adolescentes matriculados 
nas unidades escolares públi-
cas do município.
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6 de setembro (terça-feira)
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Jornal Câmara Cidadã

LDO é aprovada em Sessão 
Extraordinária A proposta estabelece as metas e prioridades da administração 

municipal como a organização e estrutura dos orçamentos; 
diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos fiscais

A Câmara Municipal de Iúna 
aprovou o projeto de Lei nº 
26/2022 que trata sobre as 
diretrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária (LDO) 
para o exercício financeiro de 
2023. A matéria foi aprovada 
por 9 votos a 1. Entre as mu-
danças em relação ao exercí-
cio de 2022, os vereadores 
aprovaram a suplementação 
(remanejamento de recursos 
orçamentários e créditos su-
plementares) de 50% ou mais 
no orçamento. O projeto é 
importante para que o Poder 
Executivo planeje os gastos do 
próximo ano.

A suplementação orçamentária 
consiste na autorização da rea-
lização de despesas por parte 
do Poder Executivo não com-
putadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

A Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) estabelece as metas 
e prioridades da administração 
municipal como a organização 
e estrutura dos orçamentos; 
diretrizes gerais para a elabo-
ração dos orçamentos fiscais, 
além das disposições relativas 
às despesas de pessoal e alte-
rações na legislação tributária.

METAS FISCAIS
Análise contida no projeto 
da LDO, o Poder Executivo 
alerta sobre as dificulda-
des de adquirir receita e 
indica algumas medidas 
que o município deve ado-
tar para proporcionar um 
crescimento de receita. De 
acordo com o documento, 
algumas já estão em curso 
e outras deverão ser ado-
tas, entre elas:

4Atualização de cadastro imobiliário

4Políticas de incentivo à instalação de empresas no município

4Implantação do Programa de Modernização Tributária

4Cobrança de Dívida Ativa

4Atualização da Legislação Tributária Municipal

4Incentivo de emissão de nota fiscal pelos produtores rurais



Parlamentares indicam 
ao Poder Executivo dezenas 
de serviços demandados 
pela população A cada sessão do Legislativo, vereadores solicitam a realização 

de serviços públicos, documentos, entre outras iniciativas dos 
Poderes municipais para atender os munícipes

Diariamente os parlamentares 
de Iúna realizam ações de fisca-
lização, participam de reuniões, 
são abordados pelos munícipes 
e recebem manifestações a res-
peito de inúmeras ações que 
precisam ser executadas ou 
que merecem atenção e atua-
ção do legislativo. Nas sessões 
de agosto, os vereadores iden-
tificaram diversos serviços que 
precisam ser executados em di-
versas comunidades e também 
buscaram informações a res-

peito de direitos de categorias 
de trabalho.

O vereador Emmanuel Garcia 
de Amorim, por exemplo, so-
licitou que seja implantado a 
partir do mês de setembro do 
corrente ano o Piso Salarial dos 
Profissionais de Enfermagem 
de Iúna (tanto profissionais efe-
tivos quanto os da Santa Casa), 
conforme a Lei 14.434 de Agos-
to de 2022, bem como a Emen-
da Constitucional Nº124 de Ju-

lho de 2022.

Já o vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva solicitou que 
seja determinado ao setor res-
ponsável da municipalidade 
providenciar os cuidados ne-
cessários para manutenção dos 
canteiros das praças da cidade. 
“Devido à seca, os canteiros 
estão morrendo”, comentou o 
parlamentar.

O ensaibramento e patrola-

mento das vias das comuni-
dades de Santa Clara, Pilões 
e do Córrego da Braúna (que 
dá acesso a Cachoeira da Pe-
dra Roxa) foram demandas do 
vereador Jonathan Bonfante 
Moreira. Além disso, aolicitou 
a reforma da ponte com troca 
de pranchões e vigas em Laran-
ja da Terra, (estrada principal 
que liga a BR 262 à propriedade 
do Senhor Wallace Heringer), 
além da reforma de bueiros, 
com substituição de manilhas 

na Comunidade de Laranja da 
Terra, (estrada principal). 

O vereador Matheus Fonseca 
de Souza solicitou que sejam 
informadas as obras que estão 
em andamento no município, 
valor total, quanto já foi pago 
as empresas e o tempo da 
conclusão das mesmas. Soli-
citou ainda prestação de con-
tas dos agricultores atendidos 
pelo Programa de Transporte 
de Calcário.

agosto de 2022



Votos de congratulações: 
cidadãos se destacam por 
serviços à sociedade Parlamentares indicam Moções de Aplausos 

e Congratulações à personalidades que se 
destacam em serviços à população iunense

Como forma de parabenizar 
os cidadãos que desenvolvem 
ações em prol do bem estar, 
do desenvolvimento social, da 
cultura, da educação e promo-
ve qualidade de vida, a Câmara 
concede, mediante indicação 
dos parlamentares, Moções de 
Aplausos e de Congratulações 
aos que se destacam pelos re-
levantes serviços prestados ao 

município. 

No dia 8 de agosto, os vere-
adores receberam algumas 
personalidades no auditório 
da Casa de Leis para rece-
berem certificados, como a 
subsecretária de Turismo de 
Iúna, Tatiane Santos, home-
nageada pelo importante tra-
balho executado no município 

fomentando o agroturismo, 
Josiani Correia Mariano e Bru-
no Gonçalves Carvalho, home-
nageados pelos resultados na 
organização e realização do 
evento Agroshow, indicados 
pelo vereador Emerson da Sil-
va Santos.

O vereador Helton Amorim 
Cunha também solicitou Mo-

ção de Aplausos pela passa-
gem do Dia do Agricultor e em 
Comemoração ao Dia dos Pais 
e Aniversário da Feira do Pro-
dutor Rural.

Já o vereador Jonathan Bon-
fante Moreira solicitou Mo-
ção de Aplausos ao Jovem Sr. 
Joilson Paiva Vieira, filho de 
Jonas Cassiano, morador da 

Vila da Volta Fria, Empresá-
rio da construção civil com 
vários investimentos em imó-
veis.

A Mesa Diretora da Câmara 
também solicitou que seja 
concedido Votos de Congratu-
lações às Lojas Maçônicas pe-
los serviços sociais prestados 
em Iúna e região.


