NOTÍCIAS - GERAL

PARLAMENTARES QUESTIONAM FUNCIONAMENTO DA
SUBPREFEITURA EM PEQUIÁ
GASTOS COM SALÁRIOS DE GRANDE NÚMERO DE COMISSIONADOS TAMBÉM É TEMA DE DISCUSSÕES

Publicado em 22/06/2015 às 17:57 (Atualizado em 17/01/2021 às 11:08), postado por Silvia Goulart - ImppactMidia, Fonte: Câmara de Iúna

Os vereadores de Iúna têm anunciado em seus discursos que vêm recebendo muitas
denúncias e reclamações sobre a falta de atendimento às demandas de moradores da região
de Pequiá, que não seriam beneficiados com os serviços da subprefeitura, criada em julho de
2014. Os parlamentares alegam que a subprefeitura funciona em imóvel da Saúde e não conta
com equipe de trabalho.
?Essa subprefeitura vem sendo cabide de emprego porque até agora não funcionou nada. A
região continua abandonada pelos administradores. As pessoas buscam atendimento para falar
das suas demandas e nunca encontram ninguém lá para atender. Além disso, foi cortada a
água e a energia elétrica da subprefeitura, que é onde também funciona a fisioterapia. Os
profissionais não conseguem realizar o atendimento aos moradores?, informou o vereador
Rogério Cézar.
O parlamentar comentou ainda que se a subprefeitura não estivesse sido criada, ou já estivesse
sido cancelada, ajudaria a economizar os cofres públicos, reduzindo a folha de pessoal.
?Por que não demite cargos comissionados e fecha a Subprefeitura de Pequiá. Por que não
houve o pagamento da revisão salarial aos servidores? Por que a administração não é
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razoável nesse sentido??, indagou o vereador Expedito Vieira de Andrade Filho.

Ação
?Fui ao Ministério Público e protocolei pedido de ressarcimento ao município pelo dinheiro
que foi gasto até hoje com aluguel, de um serviço que não está sendo realizado, e que ainda
está sendo pago pela Saúde, sendo que isso não poderia estar acontecendo. É
irresponsabilidade demais da administração?, disse o vereador Rogério Cézar.
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