CÂMARA DE IUNA-ES

NOTÍCIAS - GERAL

PARLAMENTARES LISTAM PRIORIDADES PARA
DESENVOLVER O MUNICÍPIO
OBRAS INACABADAS, COMO CRECHES, POSTOS DE SAÚDE E CASAS POPULARES, FORAM OS QUESITOS
DISCUTIDOS EM PLENÁRIO
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Durante as últimas sessões da Câmara de Iúna, entre os meses de junho e julho, os
vereadores levantaram discussões sobre as demandas mais cobradas pela população e
identificadas pelos parlamentares em suas visitas e fiscalizações. Obras inacabadas, como
creches, postos de saúde e casas populares, e gastos com aluguel de veículos foram os quesitos
mais discutidos em plenário.
?São muitas obras vindo para o município, mas nenhuma se concretiza. Temos que parar e
analisar melhor os recursos gastos com esses projetos e, principalmente, com o que é prioridade
para a população e para o desenvolvimento da cidade?, comentou o Presidente da Câmara,
Paulo Henrique Leocádio da Silva.
De acordo com levantamento realizado pelo vereador Rogério Cezar, com aluguel de veículos o
Poder Executivo gasta mais de R$ 1 milhão por ano.
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?Estamos pagando aluguel demais. Já vi até carro importado fazendo transporte de
paciente. Porque não se compra carro pra atender a secretaria de Saúde? Com o valor do aluguel
anual dá pra comprar van e micro-ônibus. Sei da dificuldade de ter um profissional pra dirigir, mas
a administração poderia priorizar o concurso. Não adianta a gente enfeitar a rua com um monte
de ônibus e caminhões sem ninguém pra dirigir?, analisou o vereador.
Ainda segundo o vereador estão paradas as obras do posto de saúde do bairro Guanabara, da
creche do Quilombo e as de recuperação das casas populares.
?Sobre as sete casas populares do Guanabara, o Ministério Público já foi acionado e
solicitou explicações para a Prefeitura. Foram R$ 35 mil gastos por cada casa. Precisamos
agilizar isso?, comentou o vereador Rogério Cézar.
Reformas de escolas e creches na sede e nos distritos também são fontes de preocupação
dos vereadores, pais e alunos.
?Em Santa Clara as paredes da escola estão caindo. Os professores estão sem aumento, as
escolas estão sem reformas, as ruas estão sujas, a cidade está feia", pontuou o vereador
Expedito de Andrade Filho.
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