
Parlamentares sugerem ações 
mais enérgicas de combate ao 
novo Coronavírus em Iúna

Crédito Vereadores aprovam R$ 1,3 
milhão para revitalização do ginásio, 
construção de quadra esportiva e 
pavimentação de ruas. Pág. 3

Homenagem Em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, 
13 delas receberam moção de 
congratulação. Pág. 4

Instalação de barreiras sanitárias foi indicação da maioria dos vereadores como forma de reduzir a circulação da doença no município. Conscientização da população 
e fiscalização por parte do Executivo frente aos atos de desrespeito aos protocolos de distanciamento social também foram temas discutidos pelos parlamentares

Nas últimas semanas, os par-
lamentares de Iúna solicitaram 
ao Poder Executivo a volta da 
instalação de barreiras sanitá-
rias para conter o avanço do 
novo Coronavírus na cidade. As 
discussões se ampliaram após 
a divulgação do novo mapa 
de risco do Governo Estadual, 
classificando o município como 
risco extremo para contágio, e 
diante o Decreto Estadual com 
medidas restritivas durante o 
período de quarentena (até o 
dia 4 de abril), com fechamento 
de estabelecimentos comerciais 
e de serviços não essenciais, es-
colas, entre outras medidas. Os 
vereadores também analisaram 
a situação econômica dos co-
merciantes e também cobraram 
mais ações de conscientização 
por parte da população para en-
frentar a pandemia.

No dia 18 de março, a Prefeitu-
ra de Iúna divulgou boletim que 
consta aumento de 150% no nú-
mero de pacientes internados, 
em 24h, e um elevado número 
de novas notificações de casos 
suspeitos, levando o município 
à classificação de risco extremo. 

Confira no box os depoimentos 
dos vereadores sobre o assunto.

Jiu-jitsu Parlamentares esclareceram 
dúvidas sobre o episódio envolvendo 
o uso  de espaço público para prática 
do esporte. Pág. 2

“ Q u a l q u e r 
cidadão que 
precisar de 
uma vaga 
de UTI vai 
ser encami-
nhado para 
o Estado, e 

não tem vagas. Temos que 
nos unir: comerciantes, cida-
dãos... todos para enfrentar a 
batalha. E sermos conscien-
tes: usando máscara, com a 
higienização adequada, um 
cuidando do outro. A hora 
é de conscientização para 
vencer essa pandemia, res-
peitando Leis, respeitando 
vidas”. Presidente da Câma-
ra, vereador Edson Márcio 
de Almeida.

“É funda-
mental que 
as barreiras 
s a n i t á r i a s 
sejam fei-
tas nesse 
m o m e n t o 
de risco ex-

tremo. Precisamos de uma 
equipe para medir tempera-
tura, fazer higienização das 
rodas veiculares e exigir que 

as medidas de segurança sejam 
cumpridas. Precisamos que os 
comércios abertos tenham dis-
ponibilizado álcool em gel. Nin-
guém é favorável ao fechamento 
do comércio, mas a situação é 
critica”. Vereador Paulo Henri-
que Leocádio da Silva.

“O momento 
exige cautela, 
serenidade e 
conscientização 
de todos. Peço 
ao Poder Exe-
cutivo que volte 
com as barrei-

ras sanitárias. Precisamos que os 
comércios abertos sejam fiscali-
zados para que não aconteçam 
as aglomerações, denunciadas 
pela população. Não é justo com 
os comerciantes fechados que 
sejam permitidas aglomerações 
nos espaços abertos”. Vereador 
Geovan Furtado dos Reis.

“Foram muitas vidas perdidas. 
Seguimos em dor e sofrimento 
por causa desta doença. Es-
tamos todos sofrendo com as 
consequências desse risco ex-
tremo de contágio. Vamos nos 
unir no combate à Covid-19 e o 

momento é de 
conscient iza-
ção”. Vereador 
Helton Amo-
rim Cunha.

“Sabemos das 
d i f i c u l d a d e s 
que os co-

merciantes estão passando e 
sou solidário a esse momento. 
Precisamos seguir discutin-
do o que pode ser feito para 
amenizar essa situação. Mas, 
ainda precisamos nos cuidar e 
assim cuidar de todos: usando 
máscara. Quem puder, fica em 
casa, assim 
permitindo aos 
que precisam 
trabalhar que 
consigam atuar 
sem se conta-
minar”. Verea-
dor Adimilson 
de Souza.

“Manifesto toda a minha solida-
riedade aos comerciantes que, 
infelizmente, não estão podendo 
executar suas atividades. Sa-
bemos que é um assunto deli-
cado. Seguimos pedindo para 
que todos tenham cuidado, com 

higienização, evitando contato 
direto com as pessoas, princi-
palmente aglomeração. Tenho 
certeza de que vamos sair 
dessa pan-
demia, mas 
para isso to-
dos precisam 
ser ativos”. 
V e r e a d o r 
Emerson da 
Silva San-
tos.

“A barreira sanitária é de ex-
trema importância e deve ser 
colocada em prática nesse 
momento de grande avanço 
da Covid-19. Mas, deixo aqui 
a minha indignação e soli-
dariedade aos comerciantes. 
Não adianta fechar comércio. 
É preciso conscientização, 
muitos vão continuar fazendo 
festas. As pessoas não estão 
ficando em 
casa e os co-
merciantes 
estão pagan-
do a conta”. 
V e r e a d o r 
Emmanuel 
Garcia de 
Amorim.

Cidadã
Câmara
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Jornal Câmara Cidadã

Os parlamentares esclareceram dúvidas sobre o episódio 
envolvendo o Poder Executivo e equipe responsável pela
prática no município e se colocaram à disposição para 
acompanhar o caso

Vereadores 
discutem uso 
de espaço 
público para 
prática de 
jiu-jitsu
Uma das pautas mais comen-
tadas nas últimas semanas em 
Iúna, o uso de espaço público 
para treinamento de jiu-jitsu, se-
gundo a atual gestão da Prefeitu-
ra, ocorria de forma irregular. Na 
pauta dos vereadores o assunto 
também foi destaque na sessão 
do dia 18 de março, quando os 
vereadores analisaram o caso e 
se colocaram à disposição para 
resolver o assunto e garantir a 
prática da modalidade esportiva 
no município.

De acordo com as informações 
da gestão municipal, foi ins-
taurado um processo de audi-
toria pela Controladoria Geral 
do município (sob o número 
000278/2021) no qual con-
cluiu-se que houve uso de bem 

público por particulares para 
o funcionamento de academia 
de jiu-jitsu, mas que a cessão 
do espaço se deu sem qualquer 
formalização e sem definição 
de responsabilidades por parte 
da gestão municipal do man-
dato anterior. Diante das con-
clusões, houve a desocupação 
do local e outras providên-
cias serão encaminhadas ao 
ministério Público. 

A Prefeitura ainda declarou aos 
desportistas que o município 
apoia toda prática esporti-
va e que após a conclusão 
da formalização da referida 
associação, a gestão de coloca 
à disposição para estabelecer 
nova parceria de forma legal e 
em local apropriado.

Os VereadOres se 
manIfestaram sObre 
a sItuaçãO e se COlO-
Caram à dIsPOsIçãO 
Para aCOmPanHar as 
atIVIdades e aPOIar 
nO que fOr PreCIsO.

“ F o r a m 
vários co-
mentários: 
era polí-
tica, não 
era políti-
ca, perse-
guição. E 
não quero 
que isso 

vire um movimento político. 
A Prefeitura buscou esclare-
cer a situação e fazer tudo 
dentro da legalidade. Temos 
a certeza que jamais nossos 
moradores e desportistas 
serão prejudicados. O que 
queremos hoje é legalizar o 
ato. Isso vai ser resolvido, 
ninguém vai tirar o direito de 
se fazer um trabalho legal”. 
Presidente da Câmara Ed-
son Marcio de Almeida

“ I n f e l i z -
mente a 
s i t u a ç ã o 
virou uma 
polêmica, 
mas está 
f a l t a n d o 
esclareci-
mento so-
bre o que 
ocorreu. Quando essa equi-
pe foi utilizar aquele espaço 
era período eleitoral e, então, 
não poderia fazer a cessão 
do espaço, mas não houve 
uma forma de fazer política 
com isso. O incentivo da ad-
ministração é essencial para 
que a prática esportiva seja 
realizada, então, o dialogo é 
necessário”. Vereador Leo-
nardo da Costa Oliveira

“Ficou claro 
que faltou 
diálogo en-
tre equipe 
do jiu-jitsu e 
a Prefeitura. 
Eu acho que 
essa situa-
ção vai ser 
revertida. To-

dos farão o que for melhor para 
garantir a prática da modalidade. 
Erraram ao não notificarem a 
equipe, mas sim é necessária a 
regularidade da situação”. Vere-
ador Helton Amorim Cunha

“Vimos que 
se tornou 
uma situação 
delicada. Mas 
essa Casa de 
Leis já se co-
locou à dis-
posição para 
contribuir na 
solução do 
problema. Temos certeza de que 
ninguém ficará desemparado e 
tudo será feito como regularida-
de e contribuindo para o cresci-
mento esportivo da cidade”. Ve-
reador Valci de Paula Montoni

“É necessá-
rio o diálogo 
para resolver 
e a união de 
todos em prol 
de um bem 
para a socie-
dade. Com 
toda certeza 
a situação vai 
ser resolvida e ainda teremos o 
crescimento, o avanço da mo-
dalidade na nossa cidade”. Ve-
reador Matheus Fonseca de 
Souza

“Então uma demanda esportiva 
como essa depende apenas de 
um bom diálogo e que as ações 
práticas necessárias sejam efeti-

vas. A caminhada precisa ser 
entre Poder Legislativo, Exe-
cutivo e sociedade, então essa 

será mais 
uma de-
m a n d a 
que pode 
ser resolvi-
da a favor 
de todos”. 
Vereador 
Jonathan 
Bonfante 
Moreira

“Há décadas o esporte não é 
respeitado. O esporte no nos-
so município, não só o jiu-jitsu, 
não pode ser negligenciado 
e precisa 
de mais 
a t enção , 
obviamen-
te dentro 
da lega-
l i d a d e . ” 
Vereador 
G e o v a n 
F u r t a d o 
dos Reis

“O título de utilidade pública 
precisa ser aprovado pela 
Casa de Leis. Então, deixo 
essa dica para a Associação 
do jiu-jitsu. Não sei como 
eles trabalham, mas o que 
eles não podem, de fato, é 
usar um espaço público para 
fins lucrativos. Mas, se eles 
estão usando o espaço para 
ministrar aulas voluntaria-
mente é necessário e válido 

para o 
n o s s o 
município 
fomentar 
essa dis-
cussão” . 
Vereador 
E m m a -
nuel Gar-
cia de 
Amorim



Projetos de lei autorizam a gestão municipal a realizar obras revitalização na praça Antides faria e no ginásio de esportes,
para construção de quadra esportiva, para drenagem e pavimentação de ruas e para compra de retroescavadeira

Vereadores aprovam
r$ 1,3 milhão em créditos 
adicionais para compra de 
máquina e obras de infraestrutura
Em pouco mais de 70 dias de 
atuação dos novos mandatos 
do Poder legislativo, vereado-
res de Iúna aprovaram duran-
te a realização da 7ª sessão 
ordinária, no dia 18 de março, 
quatro Projetos de lei que au-
torizam a abertura de crédito 
adicional especial para que o 
Executivo possa suplementar 
em r$ 1.393.000,00 (um mi-
lhão trezentos e noventa e três 
mil reais) suas fichas financei-
ras. O montante será destinado 

ao custeio de obras de infra-
estrutura e para aquisição de 
uma retroescavadeira.

Para a obra de revitalização da 
Praça Antides faria, no Centro de 
Iúna, serão utilizados recursos da 
ordem de r$ 500 mil. também 
foi aprovado projeto para crédito 
especial de R$ 260 mil para obras 
de pavimentação e drenagem 
de ruas do município. já para a 
reforma do Ginásio Esportivo o 
valor suplementar de R$ 383 mil 

também foi aprovado.

já para a compra de maqui-
nário pesado, os vereadores 
aprovaram o crédito de r$ 250 
mil, que será destinado para a 
aquisição de uma retroescava-
deira. Os valores mencionados 
nos projetos foram destina-
dos ao município por meio de 
emendas parlamentares e tam-
bém serão efetivados mediante 
contrapartidas financeiras da 
administração municipal.

Parlamentares 
aprovam texto que 
altera regimento 
Interno da Câmara

Projeto de resolução concede mais 
autonomia para os vereadores 
emitirem indicações

Projeto de resolução modifica sistema de aprovação das Atas
das sessões, gerando agilidade e eficiência durante as sessões

O Projeto ainda irá garantir economicidade, eficiência e agilidade na tramitação
dos trabalhos dos parlamentares durante a realização das sessões

No início de março, os parla-
mentares de Iúna aprovaram 
os Projetos de Resolução nº 
03 e 04 de 2021, de autoria 
do legislativo, que modi-
ficam procedimentos para 
aprovação de Atas das ses-
sões e reuniões da Câmara. 
Os dois projetos foram apro-
vados por unanimidade. 

O vereador Emmanuel Gar-
cia de Amorim, autor dos 
Projetos de resolução, expli-
cou sobre as duas matérias. 
“zelando pelo princípio da 
economicidade e da efici-
ência, essa modificação no 
Regimento Interno facilitará 
o dia a dia das tramitações 
durante as sessões. Gasta-se 
muito tempo com as leituras 
de Atas. Agora, por exemplo, 
cada vereador receberá uma 
cópia do documento antes 

Aprovados por unanimida-
de no final de fevereiro, os 
projetos de Resolução nº 01 
e 02 de 2021 têm o intuito 
de dar autonomia aos vere-
adores, agilizando o encami-
nhamento de indicações de 

da sessão e, então, chegare-
mos para a reunião apenas 
para efetuar as votações”, ex-
plicou o vereador.

As sessões da Câmara são 
transmitidas ao vivo pelas re-
des sociais, pelo site do legis-
lativo e pela rádio mania fm. 

serviços a qualquer Poder ou 
órgão administrativo. Assim, as 
indicações poderão ser redigi-
das e encaminhadas a qualquer 
tempo pelo vereador ou pela 
secretaria da Casa, sugerindo 
medidas de interesse. 

Antes, as indicações deve-
riam ser votadas e aprovadas 
pelos parlamentares para se-
rem encaminhadas aos res-
pectivos destinatários.

O vereador Emmanuel Gar-
cia de Amorim, autor da 
proposição, explicou a im-
portância da mudança para 
que a Câmara consiga agir 
dentro dos princípios da 
economicidade, eficiência e 
agilidade no serviço público. 

“Com a autonomia dos verea-
dores de encaminhar as suas 
indicações, tendo liberdade 
para destinar suas solicita-
ções, além também dos horá-
rios abrangentes para a reali-
zação das sessões estaremos 
agindo dentro dos princípios 
que garantem o equilíbrio e 
a economia, oportunos para 
o serviço público”, justificou o 
parlamentar.

Vereadores extinguem leitura 
de Atas nas sessões

março de 2021



dia Internacional da mulher com 
homenagem a mulheres iunenses
O Dia Internacional da mulher, 
comemorado em todo o mun-
do no dia 8 de março, foi cele-
brado pela Câmara de Iúna com 
muitas homenagens. Durante 
sessão solene restrita, seguin-
do todas as medidas de segu-
rança e protocolos de combate 
à Covid-19, 13 mulheres iunen-
ses receberam dos parlamen-
tares diversas congratulações 
em reconhecimento aos impor-
tantes serviços prestados ao 

No total, 13 mulheres receberam moção de congratulação em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população, em suas respectivas áreas de atuação

município ao longo dos últimos 
anos. são mulheres 
que se destacam 
em suas respectivas 
áreas de atuação 
profissional.

Além dos parlamen-
tares e das home-
nageadas, a soleni-
dade contou com a 
presença do Prefei-
to de Iúna, romário 

Rosiana Paula de Freitas
Luana Aparecida de Souza Morais Saloto

Rosângela de Fátima Freitas
Elisete Almeida de Abreu

Ormy Noya de Oliveira Bastos

HOmenageadas Pela Câmara
nO dIa InternaCIOnal

da mulHer

Batista, e aconteceu após os encerramentos dos trabalhos 
legislativos, no dia 8 
de março.

Durante a solenida-
de foi exibido um 
vídeo em agrade-
cimento às home-
nageadas e o presi-
dente da Câmara de 
Iúna, Edson márcio 
de Almeida, desta-
cou a importância 

Sônia Maria Dias Martins
Maristela Knupp da Cunha

Neli Cândida de Amorim Prottes

Aline Krassitschkow Figueiredo Soares
Ladir Filgueira Nunes

Nazira de Aguiar Paula
Edna Viana da Fonseca

Lusmar Souza da Cunha Vieira

de celebrar a data. “Celebra-
mos e comemoramos os direi-
tos e conquistas das mulheres. 
O dia merece ser lembrado 
para reconhecer o esforço de 
cada uma dessas mulheres que 
lutaram para que conquistás-
semos tudo o que temos hoje, 
cada direito. E toda homena-
gem é louvável. Em nome de 
todos os vereadores, parabéns 
a cada uma de vocês”, parabe-
nizou o parlamentar.


