MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA PÚBLICA
CESSÃO DE USO IRREGULAR DA ACADEMIA DE JIU-JITSU EM ESPAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL.

Publicado em 10/02/2021 às 14:26 (Atualizado em 12/04/2021 às 08:59), postado por Assessoria de Comunicação, Fonte: Assessoria de Comunicação

Viemos em nota informar a toda populac?a?o, sobre a questa?o que esta? circulando nas redes
sociais que envolve o espac?o em que a equipe de Jiu-jitsu treinava no parque de exposic?o?es.
Conforme processo de auditoria instaurado pelo Controladoria Geral do Munici?pio sob o nu?mero
000278/2021 - Interno, e apo?s o colhimento de declarac?a?o esponta?nea do Sr. Felipe Heringer
Alcure Quarto no dia 15 de janeiro de 2021 concluiu-se que:
I - Ha? uso de bem pu?blico por particulares para o funcionamento de academia de Jiu-jitsu;
II - Que a cessa?o do bem pu?blico se deu sem qualquer formalizac?a?o e sem definic?a?o de
responsabilidades;
III - Que o Ex-Prefeito Weliton Virgi?lio Pereira foi o responsa?vel pela cessa?o irregular do bem
pu?blico;
IV - Que a cessa?o foi gratuita;
V - Que devido a? ause?ncia de responsabilidades, o Munici?pio e? a responsa?vel pelo pagamento
de taxas de a?gua e energia ele?trica do local;
VI - Que a cessa?o ocorreu a?s ve?speras da eleic?a?o, em peri?odo de campanha.
E determinou-se as seguintes provide?ncias:
I - Encaminhamento dos autos ao Prefeito Municipal para deliberac?a?o acerca da desocupac?a?o
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do local e providências posteriores que entender cabi?veis;
II - Encaminhamento de co?pia dos autos ao Ministe?rio Pu?blico estadual para provide?ncias que
entender cabi?veis.
Aos desportistas informamos que o munici?pio apoia toda pra?tica esportiva e que apo?s
conclusa?o da formalizac?a?o da referida associac?a?o, o munici?pio se coloca a? disposic?a?o
para estabelecer nova parceria de forma legal e em local apropriado pela mesma.
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