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Apagão: moradores de Iúna 
sem sinal de televisão

As últimas pautas de discursos e 
requerimentos dos vereadores 
de Iúna se repetem e o motivo, 
de acordo com os parlamenta-
res, é a falta de retorno da ad-
ministração municipal quanto à 
execução dos serviços de troca 
de equipamentos na torre de 
televisão e instalação de disposi-
tivos de segurança. Há semanas 
a população iunense está sem 
sinal de televisão (canal aberto).

Vereadores reforçam requerimentos acerca da manutenção de rede elétrica e da torre de televisão. População está sem sinal de TV aberta há semanas

Adote Uma Praça Objetivo é desenvolver 
parcerias para manutenção dos espaços 
públicos. Pág. 4

Transporte Escolar Parlamentares indicam 
falta de programação do Executivo e solicitam 
correção das rotas e número de veículos. Pág. 3

Dengue 63 casos confirmados; moradores 
devem ficar atentos à limpeza do quintal 
e objetos que acumulam água. Pág. 2

“Mais uma vez, roubaram a rede 
elétrica da torre de televisão 
e demoraram a resolver essa 
questão. Vândalos voltaram lá 
e quebraram os demais equipa-
mentos. Gostaria de, mais uma 
vez, que os responsáveis tomas-
sem providências porque tem 
gente que não tem condições 
de ter uma antena parabólica 
ou uma TV paga para assistir ao 
noticiário e aos seus programas”, 

comentou o vereador Paulo Hen-
rique Leocádio da Silva, durante 
a sessão do dia 28 de fevereiro.

A manutenção da torre de TV 
também foi uma solicitação do ve-
reador Everaldo Pereira Sales. “As 
pessoas mais carentes são as que 
mais usam o sinal. Vamos aguar-
dar até a próxima semana para 
resolver essa situação”, ponderou 
o vereador Everaldo Pereira Sales 

na sessão do dia 08 de março. 

Até meados de março, a situação 
ainda não havia sido resolvida. 
“A gente encontra as pessoas nas 
ruas e nos cobram uma solução, 
e até agora nada foi resolvido. 
A população nunca ficou tanto 
tempo sem sinal de televisão. É 
preciso respeito com as pesso-
as”, disse a vereadora Maria Mi-
guelina Quintino.

Os parlamentares também solici-

taram que dispositivos de segu-
rança sejam implantados na torre 
de televisão, pois são inúmeros os 
registros de furtos no local.

O vereador Rogério Cézar entrou 
em contato com a chefia de ga-
binete da Prefeitura. “Roubaram 
todos os equipamentos da torre, 
o que atrasou o processo de ma-
nutenção do sinal. Se não tiver 
vigilância, infelizmente, não sei 
o que vai acontecer. Vai ser um 
serviço desperdiçado”, analisou.
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Poder público 
e população 
em combate ao 
mosquito da dengue
O município de Iúna 
apresenta 63 casos con-
firmados de dengue. As 
informações da secreta-
ria de Saúde dão conta 
de que o número de noti-
ficações já chegou a 200 
este ano (até meados de 
março). A situação tem 
mobilizado o poder público e a 
população para desenvolverem 
ações de combate ao mosquito 
aedes aegypti: mutirões de lim-
pezas, bloqueios com inseticida 
e orientações aos moradores da 
zona rural e urbana são realiza-
dos com frequência.

Ao longo do mês de março as 
equipes de vigilância sanitária 
têm realizado visitas a domicílios, 
quando são passadas orientações 

Mais de 200 casos foram notificados em Iúna até meados de março. 63 casos já foram confirmados. 
Moradores devem ficar atentos à limpeza do quintal e objetos que acumulam água

educativas sobre os cuidados com 
a limpeza de quintais e os locais 
propícios à proliferação dele. du-
rante as visitas, foram identifica-
dos lotes em situações irregulares 
e providenciadas as notificações 
para a regulamentação.

Mutirões de limpeza também fo-
ram realizados em parceria com 
instituições de ensino e com o 
comércio local para coleta de lixo 
e materiais que podem significar 

Revisão geral nos 
vencimentos dos 
vereadores
Salários são revisados em 6% 
sob o vencimento base dos parlamentares

foi aprovado por 9 votos a 
1, o projeto de Lei que con-
cede revisão geral anual de 
6% nos vencimentos dos 
parlamentares de Iúna. 

Contrário ao projeto, o ve-
reador Everaldo Pereira Sa-
les justificou seu voto. “fui 

acúmulo de água e cria-
douro do mosquito.

As equipes da Vigilância 
Epidemiológica da Secre-
taria Municipal de Saúde 
também estão realizando 
ações com o fumacê de 
combate ao mosquito, 

nos bairros Quilombo, Guanabara 
e Pito. Após este percurso, a viatu-
ra que aplica o inseticida percorre-
rá o restante da cidade. As ações 
ocorrem das 17h às 23h em várias 
ruas e avenidas de Iúna. 

Os moradores que tiverem algu-
ma dúvida sobre o combate ao 
mosquito podem entrar em con-
tato com Vigilância Epidemiológi-
ca pelo telefone (28) 3545-4751 
ramal 4103.

contrário a esse projeto. 
não vou me beneficiar do 
valor excedente ao que hoje 
é o salário do vereador. Vou 
fazer doação por depósito 
do valor a uma entidade 
do município”, comentou o 
parlamentar durante a vo-
tação.



Superlotação no 
transporte escolar
Estudantes sem ter como chegar 
à escola, crianças aguardando 
transporte escolar por horas em 
creche e ônibus superlotados. 
diante dessas situações expos-
tas por pais de alunos da rede 
pública de ensino, os vereado-
res de Iúna discursaram sobre as 
inúmeras reclamações e fizeram 
solicitações ao Poder Executivo: 
ampliar a frota de veículos, me-
lhorar o planejamento das rotas 
e criar cargos de motoristas.

de acordo com o vereador Ro-
gério Cézar, a superlotação do 

Parlamentares indicam falta de programação do Poder Executivo e solicitam correção das rotas e número de veículos com urgência

transporte escolar acontece de-
vido a um erro da programação 
deste ano. “A programação do 
transporte escolar foi feito com 
base no ano passado, quando 
tinham turmas à tarde. A escola 
do Estado funcionava só à tarde, 
mas este ano também tem tur-
ma de manhã e essa listagem 
não foi passada à secretaria”, 
explicou.

O parlamentar sugeriu: “Temos 
três ônibus parados. É preciso 
fazer um concurso ou processo 
seletivo para motorista o mais 

rápido possível. O município não 
é obrigado a transportar alunos 
que residem a menos de três 
quilômetros da escola, mas a 
secretaria negociou que todos 
fossem incluídos”, comentou o 
vereador Rogério Cézar.

já o vereador Arilson ferreira 
alertou que existem crianças que 
não estão conseguindo ir à esco-
la, porque os ônibus já passam 
lotados no ponto.

“Está um descaso no Córrego 
da figueira. Uns dias os meni-

Obras da Cesan: parlamentares querem mais fiscalização 
Qualidade da entrega do calçamento das ruas à comunidade gera reclamação dos moradores

no final de fevereiro, os ve-
readores Emmanuel Garcia 
e Rogério Cezar se reuniram 
com representantes da em-
presa Sahliah (responsável 
pelas obras da Cesan), da 
administração pública e da 
sociedade civil para debate-
rem sobre as obras de esgo-
tamento sanitário que vem 
acontecendo no município. 
As atividades estão gerando 
transtornos à população, em 
especial em relação ao cal-
çamento das ruas, que não 
estão sendo entregues com o 
devido padrão, e às frequen-
tes falta de abastecimento de 
água neste período.

“Apesar da Câmara Munici-

pal não ter autonomia para atu-
ar contra a empresa, estamos 
sempre cobrando para que se 
possa corrigir os erros e prestar 
um bom serviço a nossa comu-
nidade. Apresentamos as diver-
sas reclamações da sociedade, 
bem como as sugestões de me-
lhorias”, comentou o vereador 
proponente, Emmanuel Garcia 
Amorim. 

Além da presença dos parlamen-
tares, participaram da reunião o 
engenheiro fiscal da obra da Ce-
san, Henrique, o engenheiro res-
ponsável pelas obras da  Sahliah, 
Marcos, o servidor da Prefeitura 
de Iúna, Rodrigo Aguiar, e o re-
presentante da sociedade civil, 
Adriano Goulart.

nos estudam, outros dias não. 
fui procurado pelos pais para 
saber por que não tem regulari-
dade para levar os alunos e ex-
plicaram que, quando preenche 
o número de alunos no ônibus, 
os que estão nos pontos mais à 
frente ficam para trás, não vão 
para a escola. A culpa não é da 
empresa, que segue a legislação, 
mas da organização do municí-
pio, porque essa superlotação 
precisa ser resolvida”, solicitou o 
parlamentear.

O serviço de transporte esco-
lar também é um problema em 
Pequiá, segundo o vereador jú-
lio Maria Oliveira. “na creche 
municipal, que termina às 16h, 

as crianças têm que ficar espe-
rando transporte até às 17h30. 
Os pais ficam preocupados”, ex-
plicou.

VERbA PARA
o TRAnSPoRTE
Para o vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva, cabe ao Poder 
Executivo solicitar mais recursos 
para investir na ampliação do 
serviço de transporte escolar. “O 
Estado manda dinheiro por meio 
de convênio para ser investido no 
transporte escolar. O prefeito po-
deria solicitar uma verba maior, 
porque o recurso não está dando 
para suprir isso. O que não pode 
acontecer é os alunos ficarem sem 
transporte”, alertou.
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Empresas e moradores
poderão “adotar” praças de Iúna
Objetivo do Projeto Adote uma Praça é desenvolver parcerias público-privadas para manutenção dos espaços públicos 

Aprovado por unanimidade, 
o Projeto de Lei “Adote uma 
Praça”, de autoria do vereador 
Everaldo Pereira Sales, propõe 
parcerias entre o Poder Público 
e a sociedade para implantação, 
reforma e/ou manutenção de 
áreas públicas verdes, como pra-
ças, parques, canteiros, jardins, 
hortos e outras áreas passíveis 
de jardinagem e paisagismo.

“Acredito que esse programa será 

colocado em prática e deve se tor-
nar realidade no município. Esse 
projeto vai permitir que a parceria 
com pessoas físicas e jurídicas re-
sultem em espaços de lazer mais 
bem cuidados na nossa cidade”, 
explicou o autor da proposta, ve-
reador Everaldo Pereira Sales.

A proposta também tem como 
finalidade conscientizar a popula-
ção sobre a importância da pre-
servação ambiental para a qua-

lidade de vida, e incentivar o uso 
desses espaços como locais de 
lazer, esporte e convivência social.

O projeto foi aplaudido pelos 
demais parlamentares. “Temos 
várias praças e espaços públicos 
descuidados pela administração e 
esse projeto surge para que pes-
soas ou empresas possam adotar 
e cuidar de uma praça. Com o pro-
jeto do vereador Everaldo, nosso 
município terá muito a ganhar”, 

Emmanuel Garcia.

“Também quero parabenizar o ve-
reador Everaldo pelo projeto, que, 
com certeza é importante. É tão 
importante que a Prefeitura até 
copiou e nos enviou o mesmo pro-
jeto para apreciação da Câmara”, 
comentou o vereador júlio Maria 
Oliveira.

Como “ADoTAR”
Os interessados na adoção de 

área integrante do Programa 
“Adote uma praça” deverão 
apresentar à administração mu-
nicipal uma carta de intenção 
para iniciar a parceria, que po-
derá ou não ter contrapartida 
financeira do município.

As propostas serão analisadas pe-
las secretarias de Cultua, Turismo, 
Esporte e Lazer, de Obras, Infraes-
trutura e Serviços Urbanos e de 
Meio Ambiente.

Escola de bonsucesso: gambá morto 
em reservatório de água

Calçamento inacabado

na sessão do dia 28 de feverei-
ro, o vereador Paulo Henrique 

O vereador Arilson ferreira 
solicitou ao Poder Executivo 
que, antes de inaugurar o cal-
çamento da Rua Bento de Al-
meida Moço, refizesse a dre-
nagem de um trecho da via. 

“Estamos atentos aos servi-
ços que estão sendo feitos 
no nosso município. na rua 
Bento Almeida Moço, onde 
o calçamento ainda não foi 
inaugurado, é preciso olhar 
algumas pedras que já solta-
ram. Se não tirarem a água 
que vem da outra rua, não 
adiantará calçar essa”, sugeriu 
o vereador Arilson Oliveira.

Leocádio da Silva alertou sobre a 
falta de limpeza da área externa 

da escola de Bonsucesso. 

“Muita sujeira na escola antes 
das aulas. E o que mais me 
preocupou foi que os alunos 
estavam bebendo água de uma 
cacimba onde havia um gambá 
morto. E ainda não trocaram 
os filtros de água do bebedou-
ro do colégio. As aulas come-
çaram e por que não fizeram 
essa limpeza antes?”, indagou 
o parlamentar, que apresentou 
durante seu discurso fotos en-
viadas por pais de estudantes 
da localidade.


