
Demandas da população: 
parlamentares destacam serviços 
de iluminação e de limpeza pública

Indicações Manutenção de estradas 
rurais, reparo em calçamentos e 
reforma de escolas foram algumas 
solicitações feitas ao Executivo. Pág. 3

Parcerias Presidente da Casa 
de Leis reforça importância 
de vereadores pleitearem 
emendas parlamentares. Pág. 4

Bairros da zona urbana e diversos locais da região rural de Iúna aguardam troca de lâmpadas e serviços de extensão de iluminação. 
Vereadores também reforçam importância de cronograma de limpeza das vias públicas e pintura de meio fio

Acompanhando as demandas 
da população iunense, os ve-
readores de Iúna realizam pe-
riodicamente visitas a diversas 
localidades do município para 
fiscalizar a execução de serviços 
públicos. Nos últimos meses, a 
manutenção do sistema de ilu-
minação e de limpeza urbana 
chamou a atenção dos parla-
mentares, que produziram indi-
cações e requerimentos, todos 
encaminhados pela Casa de 
Leis à gestão municipal.

No início de junho, o vereador 
Emmanuel Garcia de Amorim 
reforçou seus pedidos para que 

Turismo Vereadores acompanham 
ordem de serviço para melhorias 
nas estradas de São João do 
Príncipe e Rio Claro. Pág. 2

o Poder Executivo efetivasse re-
paros na iluminação em diver-
sos bairros. 

“Efetuei seis indicações e tivemos 
a boa notícia de que os materiais 
estão chegando para atender a 
sociedade. A falta de iluminação 
pública nos traz insegurança, o 
cidadão acaba intimidado ao sair 
de casa”, explicou. 

O parlamentar ainda solicitou 
à administração municipal que 
também monitore a iluminação 
da comunidade Santa Clara do 
Urbano. O pedido foi reforçado 
pelo vereador Adimilson de Sou-

za: “é preciso programar o servi-
ço de extensão de rede elétrica 
na comunidade, atendendo os 
pedidos de moradores”.

Já o vereador Helton Amorim 
Cunha alertou que moradores 
do bairro Guanabara seguem 
encontrando ruas escuras à 
noite e reforçou sua indicação 
para manutenção da rede na 
localidade. 

“A situação é de verdadeiro 
breu na região, que também 
necessita, com urgência, do 
serviço de capina”, destacou o 
parlamentar.

CIDaDe lImPa 
Outra frequente preocupação 
dos parlamentares é relativa à 
limpeza urbana. Nas últimas 
sessões, o vereador Geovan 
Furtado dos Reis solicitou que 
o poder Executivo realize a 
limpeza das ruas dos bairros 
de Iúna, em especial, lavar 
as vias e pintar os meios fios 
de todas as vias públicas dos 
bairros Pito e Nossa Senho-
ra da Penha. “São ações que 
podem evitar a poeira que é 
intensificada no período de 

estiagem”.

Além disso, os vereadores 
destacam outras ações que 
também têm o objetivo de 
deixar a cidade mais bonita. 
“Solicito à secretaria de Meio 
Ambiente para que verifique 
os fios velhos de internet dos 
postes da cidade. É preci-
so averiguar, porque muitos 
não são mais utilizados pelas 
empresas, deixando a cidade 
muito feia”, observou o vere-
ador Helton Amorim.

Cidadã
Câmara
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Jornal Câmara Cidadã

Vereadores acompanham
ordem de serviço para melhorias 
nas estradas de São João
do Príncipe e Rio Claro
No dia 4 de junho, o presiden-
te da Câmara, Édson Márcio de 
Almeida, e os vereadores Hel-
ton Amorim Cunha, Emanuel 
Garcia de Amorim, Adimilson 
de Souza e Matheus Fonseca 
acompanharam o anúncio de 
importantes investimentos nas 
estradas de São João do Prínci-
pe e Rio Claro. de acordo com 

região turística deverá receber 
investimentos da ordem de r$ 5 
milhões em infraestrutura

a Prefeitura de Iúna, nos próxi-
mos anos serão investimentos 
cerca de r$ 5 milhões apenas 
em melhorias das estradas e 
calçamento na região, conside-
rada importante roteiro turísti-
co do município.

O anúncio foi feito pelo prefeito 
Romário Vieira durante a visita 

dos secretários de Estado do 
Governo, Gilson daniel, e da se-
cretária de Estado de turismo, 
Lenise Loureiro, que puderam 
conhecer melhor o potencial 
turístico da região, assim como 
as demandas da localidade. 

O Poder Executivo já deu três 
ordens de serviços para realiza-
ção de melhorias nas estradas 
e para calçamento. As obras em 
toda a região de Pequiá (Santa 
Clara, Laranja da terra, São 
João do Príncipe, Rio Claro e 
entorno) já foram iniciadas. 

As estradas dessas localidades 
também têm recebido um re-
vestimento especial, ainda em 
fase de testes. de acordo com 
a avaliação dos engenheiros da 
prefeitura, caso alcance o resul-
tado esperado, o produto será 
aplicado nas demais estradas.

OuTROS InVeSTImenTOS
de acordo com planejamento 
atual da gestão 2021-2024 serão 
investidos r$ 50 milhões em in-
fraestrutura, sendo 10% desse 
total destinado a melhorias nos 
acessos e na conservação de es-
tradas das regiões de São João 
do Príncipe e Rio Claro.

São João do Príncipe

Hidrolândia Parque



Os vereadores de Iúna também reforçam outras 
solicitações de melhorias para a qualidade de 
vida e oferta de serviços diversos à população

Câmara encaminha ao
Poder executivo indicações
de manutenção de estradas 
rurais, reparo em calçamentos
e reforma de escolas
A época da colheita do café ará-
bica em Iúna e em toda a região 
do caparaó demanda investi-
mentos em melhorias nas es-
tradas rurais, para que os grãos 
sejam escoados e ganhem o 
mercado. Para isso, os vereado-
res reforçaram, nas últimas ses-
sões da Câmara, seus pedidos à 
administração municipal para 
que sejam realizados serviços 
de abertura e manutenção de 
estradas e ensaibramento, para 
garantir acesso irrestrito e se-
guro aos agricultores e mora-
dores das localidades rurais.

Entre as indicações, o verea-
dor Matheus Fonseca de Souza 
solicitou a  limpeza das vias da 

comunidade de terra Corrida e 
a manutenção das estradas da 
comunidade de Rio Claro, do dis-
trito de São João do Príncipe e do 
Córrego Sossego. durante seu 
discurso em sessão do mês de 
junho, o parlamentar agradeceu 
as indicações já atendidas.

O vereador Jonathan Bonfante 
Moreira também usou a tribu-
na para agradecer os serviços 
já realizados em algumas loca-
lidades rurais. “Iúna está unida 
em prol dos munícipes e para-
benizo os trabalhos que estão 
sendo feitos, as máquinas es-
tão trabalhando. É um traba-
lho sério que está sendo feito 
e nossos produtores vão ficar 

satisfeitos com as estradas”, 
destacou.

Já o vereador Emerson da Sil-
va Santos informou que alguns 
produtores rurais estão insa-
tisfeitos com os serviços. “Eu 
quero esclarecer que tenho 
recebido algumas reclamações 
de que as “máquinas” fazem o 
serviço até um determinado lo-
cal, mas paralisa e vão para ou-
tro lugar. Então faço esse apelo 
à administração que, quando 
começassem o serviço em um 
determinado local, terminas-
sem para poder iniciar em ou-
tro local”, sugeriu.

Ainda para a zona rural, o ve-

Confira os requerimentos e indicações
das últimas sessões da Câmara
RefORma De eSCOlaS
O vereador Adimilson de Souza 
solicitou serviço de reforma e 
ampliação da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Jota Ferrei-
ra, na Comunidade do Rio Claro, 
e também a instalação de alam-
brado, e da escola do distrito de 
São João do Príncipe. “É preciso 
reparo na parte externa e inter-
na, e a troca do telhado, porque 
apresenta várias goteiras”. 

SInalIzaçãO nO TReVO 
situação muito discutida entre 
empreendedores do turismo de 
Iúna, a falta de sinalização na BR 
262 acerca da direção para a cida-
de de Iúna também foi pauta de 
requerimento do vereador Paulo 
Henrique Leocádio da Silva. O 
parlamentar solicitou ao dNIt, a 
instalação de placa de sinalização 
no trevo da BR-262, que dá aces-
so à cidade de Iúna, indicando a 

entrada não só para a cidade, mas 
também para irupi e ibitirama. 
“Acontece que turistas passam da 
entrada para a cidade e seguem 
em direção a Minas Gerais devi-
do à falta de sinalização no local”, 
destacou o parlamentar.

TICkeT alImenTaçãO
Já o vereador Leonardo da Costa 
Oliveira está preocupado com o 
fato de alguns estabelecimentos 
comerciais de Iúna não aceita-
rem o ticket alimentação dos 
servidores municipais. “Alguns 
servidores me procuraram recla-
mando que a empresa que faz a 
transação dos tickets não estaria 
repassando para os estabeleci-
mentos comerciais o valor da 
compra... e que isso estaria atra-
palhando os servidores, já que as 
instituições estariam rejeitando 
o ticket por falta de pagamento. 
Então peço ao Executivo que ve-

rifique essa situação”, desta-
cou o vereador.

POSTO DO mInISTéRIO 
DO TRabalHO
O vereador Geovan Furtado 
dos Reis solicitou o retorno 
do posto de atendimento do 
Ministério do trabalho para 
Iúna, visando facilitar o aten-
dimento às pessoas da região.  

RePaRO em CalçamenTO
O vereador Paulo Henrique 
Leocadio da Silva parlamen-
tar solicitou que seja feito 
calçamento na rua sebastião 
Querino César, próximo a 
igreja Maranata. No Bom Su-
cesso, pediu que sejam feitas 
duas pontes e três bueiros e 
pediu à Secretaria de Obras 
que possa dar assistência aos 
serviços que ficaram faltando 
no Bom Sucesso.  

reador Adimilson de Souza so-
licitou reparo na lateral da pon-
te próxima à propriedade do 
saudoso denir Moço, em Boa 

Sorte, para dar segurança aos 
usuários, além de substituição 
de lâmpadas queimadas nas 
ruas da vila.

junho de 2021



em busca de parcerias para 
aquisição de recursos financeiros
Presidente da Casa de Leis reforça importância de vereadores pleitearem emendas parlamentares e outras parcerias nas diversas esferas governamentais 

O presidente da Casa de Leis, 
Edson Márcio de Almeida, 
reforçou em seu discurso du-
rante reunião legislativa que 
é preciso que parlamentares 
estejam sempre em contato 
com representantes de várias 
esferas de governo e de legis-

cidade e para o campo. Entre 
os problemas encontrados 

Veículos da administração pública: 
vereadores se preocupam com 
sucateamento da frota
instalação de pátio, realização de leilão e manutenção
dos veículos foram pautas discutidas em sessão da câmara

Em visitas aos pátios de ar-
mazenamento dos veículos 
da administração municipal, 
alguns vereadores se mostra-
ram preocupados com a situ-
ação da frota. 

O vereador Leonardo da Costa 
Oliveira, por exemplo, comen-
tou que houve a relocação da 
frota dos veículos da Prefei-
tura do Parque de Exposição 
para outro local. 

“A atual administração preci-
sou transferir os veículos para 
um novo local. Então seria ne-
cessário que a gestão faça um 
novo leilão, porque se conti-
nuar desse jeito os veículos 
que ainda podem ser utili-
zados vão se tornar sucatea-
dos. Esse problema não é da 
gestão passada, a gestão an-
terior também recebeu este 
problema”, lembrou o verea-
dor, informando ainda que no 

início da gestão anterior mais 
de 100 carros estavam aban-
donados.

Sobre o assunto, o vereador 
Paulo Henrique Leocádio da 
Silva também reforçou a im-
portância de haver um pátio 
seguro e uma administração 
eficiente para manter a frota 
em uso.

“tivemos várias denúncias de 
roubo de peças de caminhão 
no governo passado. A situação 
da frota atual é vergonhosa e 
fica difícil para a nova gestão 
trabalhar com veículos assim. 
Foi assim que a frota foi entre-
gue para a nova gestão, ou seja, 
deixaram um monte de sucata 
para trás, logo após um leilão. 
Peço ao novo governo que co-
loque um vigia no pátio, para 
dar exemplo para população e 
mostrar a verdadeira realida-
de”, contou o parlamentar.

atualmente que podem ser 
solucionados por outros par-
lamentares é a situação do 
sinal de telefonia móvel na 
região. 

“É uma demanda recorrente. 
Então, peço a cada vereador 
para trabalharmos em conjun-
to, buscando junto aos seus 
deputados federais uma solu-
ção para essa constante falta 
de sinal de telefonia no muni-
cípio”, sugeriu o Presidente da 
Câmara. 

ReCuRSOS ReCenTeS
O vereador Emmanuel Gar-

“Peço a cada vereador 
para trabalharmos em 

conjunto, buscando junto 
aos seus deputados 

federais uma solução ”.

edson márcio de almeida
PRESIdENtE dA CÂMARA

ladores na busca por recur-
sos, por investimentos para a 

cia de Amorim lembrou que 
o município recebeu diversas 
emendas parlamentares, fru-
to da atuação dos vereadores 
de Iúna.

“Vamos receber uma emenda 
de r$ 300 mil para atender a 
Santa Casa, por meio do de-
putado federal ted Conti, que 
também anunciou r$ 100 mil 
para a Apae. também vamos 
receber r$ 60 mil para a saú-
de básica. O deputado estadu-
al Luciano Machado também 
anunciou uma emenda para 
compra de uma retroescava-
deira para Iúna”, explicou.


