
Denúncias de falta de segurança 
no transporte escolar mobilizam 
parlamentares, que alertam quanto 
à lotação dos transportes.

Estudantes da escola Maria 
Trindade conheceram as 
instalações da Câmara de 
Ibatiba.pág3 pág4
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Obras da Cesan: parlamentares 
alegam que mão de obra local 
não é priorizada

De acordo com os 
parlamentares de 
Ibatiba, o município 
tem profissionais 
capacitados 
para as obras de 
esgotamento 
sanitário no 
município 

No início de março, a Ce-
san iniciou as obras de es-
gotamento sanitário em 
Ibatiba. Desde então, os 
vereadores identificaram 

que a empresa não priori-
zou a contratação de mão 
de obra do município, con-
forme havia sinalizado nas 
reuniões entre diretoria e 
parlamentares.

“Estou triste porque a Ce-
san não contratou profis-
sionais de Ibatiba, mas sim 
terceirizou os serviços”, 
comentou o vereador José 
Paulo Costa Silva.

O vereador Ivanito Barbosa 
também analisou a situa-

ção como um fator negati-
vo para a cidade. “E ainda 
por cima, o município deu 
isenção fiscal à empresa 
para atuar por mais 30 anos 
na região”, lembrou o parla-
mentar.

No final de 2015, a Câmara 
de Ibatiba aprovou o pro-
jeto de Lei que concede à 
Cesan a captação e a distri-
buição de água aos imóveis 
do município pelos próxi-
mos 30 anos. Além disso, 
também foram aprovados 

o Plano de saneamento e 
esgotamento sanitário e 
a concessão de uma nova 
área para a ampliação da 
Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE. A estação de 
captação e tratamento de 
água da Cesan fica localiza-
da no bairro Soniter.

De acordo com a propos-
ta, a Cesan deverá realizar 
benfeitorias de acordo com 
as normas ambientais, se-
guindo os procedimentos 
do município.  

InvEsTIMEnTos
A Cesan iniciou as obras de 
saneamento básico pelo 
Bairro Vila Nova. O próxi-
mo local a receber a equipe 
de obras será o bairro Bra-
sil Novo onde, ao final das 
instalações, a Prefeitura 
de Ibatiba iniciará as obras 
de calçamento. Em Ibatiba 
serão investidos R$ 20 mi-
lhões. Ao todo serão mais 
de 41 mil metros de rede 
coletora e mais de três mil 
ligações domiciliares.

“Sabemos que a 
nova gestão está 
no início, mas 
precisamos aler-
tar sobre a ques-
tão da segurança 
no transporte dos 
alunos”.

José Paulo Costa
VEREADOR

“E ainda 
por cima, o 

município deu 
isenção fiscal à 

empresa para 
atuar por mais 

30 anos na 
região”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

vereadores relatam falta 
de medicamentos e buscam 
informações sobre a aplicação 
dos investimentos na saúde. pág2
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Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br

<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br

<	Fabio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 fabio.ambrozio@camaraibatiba.es.gov.br

<	Geilson Dias Tomaz - PMDB

 Geilson de Santa Clara
 geilson.dias@camaraibatiba.es.gov.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br

<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br

<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
 jose.paulo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
 roberto.luiz@camaraibatiba.es.gov.br
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Estamos em um importan-
te momento político, eco-
nômico e social em Ibatiba. 
Os novos representantes 
dos poderes Executivo e Le-
gislativo estão com muito 
entusiasmo para atender a 
todas as solicitações da po-
pulação e para colocar em 
prática todas os ideais para 
desenvolver o município de 
acordo com o potencial que 
ele tem.

Para isso, estamos con-
versando periodicamente 
com o gesto municipal 
para garantir que as de-
mandas estão sendo ou-

vidas e que serão atendidas 
com qualidade. 

Afinal, não queremos apenas 
obras em quantidade, mas 
sim serviços e infraestrutura 
de qualidade, que possam 
ter durabilidade suficiente 
para deixar os cidadãos des-
preocupados quanto a segu-
rança de todos. 

Precisamos ter um pouco de 
paciência para colocarmos 
em prática todos os nossos 
planos. E tenho certeza que 
tudo vai acontecer da me-
lhor forma e no melhor mo-
mento.

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Obras e serviços de qualidade

Parlamentares 
buscam informações 
sobre a aplicação dos 
investimentos na 
saúde

Nas últimas semanas, os ve-
readores de Ibatiba intensifi-
caram visitas e fiscalizações 
no Pronto-atendimento de 
Ibatiba e identificaram falta 
de medicamentos e diversos 
materiais hospitalares básicos, 

Pronto-socorro: vereadores 
relatam falta de medicamentos 
e materiais 

como seringa e esparadrapo. 

“Não podemos a falta de 
materiais essenciais. Faltam 
seringa, soro e medicamen-
tos no pronto-socorro de 
Ibatiba. Onde está o dinheiro 
para ser investido na saúde 
e por que está faltando me-
dicamento?”, indagou o ve-
reador Ivanito Barbosa, que 
também já enviou requeri-
mento solicitando as infor-
mações por escrito.

O vereador Fábio Ambrozio 
também comentou o resul-
tado das fiscalizações. “Tam-
bém está faltando fralda 
geriátrica e até mesmo espa-
radrapo no pronto-socorro. 
Isso é um absurdo!”, disse.

Os requerimentos dos ve-
readores foram aprovados 
e encaminhados para que o 
Poder Executivo encaminhe 
as respostas aos questiona-
mentos.
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Lotação de transportes escolares 
preocupa vereadores

Ônibus também 
não estão buscando 
algumas crianças da 
zona rural devido 
às condições das 
estradas

Após diversas denúncias so-
bre a falta de segurança dos 
alunos transportados nos ve-
ículos escolares, os vereado-
res de Ibatiba alertam quan-
to à lotação dos transportes. 
“Os ônibus estão andando 
lotados”, alerta o vereador 
Carlos Alberto Santos.

O parlamentar solicitou, na 
sessão do dia 10 de março, 
que a administração analise 
a situação. “E que identifique 
o responsável por esse servi-
ço para tomarmos providên-
cias”, frisou Carlos Alberto.

Além da lotação dos veícu-
los, o vereador Fábio Ambro-
zio informou que em alguns 
locais da zona rural, não há 
compromisso dos veículos 
buscarem os alunos com re-
gularidade. “Em Criciúma o 
transporte passa quando o 
motorista quer”.

“As condições das estradas, 

que estão muito esburaca-
das, também está impedindo 
a locomoção de ônibus esco-
lares na zona rural”, lembrou 
também o vereador Jorcy 
Sangi durante as discussões 
sobre o assunto na Câmara 
Municipal.

Em Santa Izabel e em Alto 
Neblina também não tem 
transporte para buscar as 
crianças, de acordo com o 
vereador Geilson Tomaz. “E 
muitos alunos estão cami-
nhando mais de três quilô-
metros a pé, porque o trans-
porte não está buscando 
devido as condições das es-
tradas”.

REsPosTas
A Prefeitura Municipal de 
Ibatiba divulgou em seu site 
no dia 8 de março que a par-
tir de agora foram são dis-
ponibilizados cinco ônibus 
para atender a rota urbana 
do transporte escolar, um a 
mais que no ano de 2016.

Além disso, nos próximos 
dias, outras ações serão de-
senvolvidas para melhorar 
ainda mais o Transporte Es-
colar.

“Que seja 
identificado 
o responsável 
por esse serviço 
para tomarmos 
providências”.

Carlos Alberto dos Santos
VEREADOR

“As condições das 
estradas, que estão 
muito esburacadas, 
também está impe-
dindo a locomoção 
de ônibus escolares 
na zona rural”.

Jorcy Sangi
VEREADOR

“Em Criciúma o 
transporte passa 
quando o motorista 
quer”.

Fabio Ambrósio
VEREADOR

“E muitos alunos 
estão caminhando 
mais de três quilô-
metros a pé, porque 
o transporte não 
está buscando devi-
do as condições das 
estradas”.

Geilson Tomaz
VEREADOR

EsColas 
sEM água
Ainda durante a sessão 
ordinária do dia 10 de 
março, o vereador Iva-
nito Barbosa informou 
o que encontrou duran-
te uma visita à escola 
de Santa Clara. “A dire-
tora da escola de Santa 
Clara teve que encher 
um latão de água e le-
var para a cozinha para 
a merendeira poder 
cozinhar e as crianças 
poderem lanchar. Está 
uma lástima! Toda a 
comunidade está so-
frendo com a falta 
d’água”, comentou o 
vereador Ivanito.
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Após demandas dos 
parlamenteares, 
área ao entorno do 
Monumento aos 
Tropeiros também 
recebeu serviços de 
limpeza e poda de 
plantas

Demanda antiga dos verea-
dores da Câmara, os cantei-
ros centrais da BR 262 em 
Ibatiba receberam serviços 
de paisagismo, com poda e 

Canteiros centrais 
da BR 262 em 
Ibatiba recebem 
paisagismo

Estudantes 
da EEEFM 
Maria Trindade 
conheceram 
as instalações 
e os trabalhos 
desenvolvidos na 
Câmara de Ibatiba

No dia 9 de março, o Po-
der Legislativo teve rece-
beu  estudantes da Escola 
Estadual Professora Maria 
Trindade de Oliveira. O 
Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silvei-

Visitas mirins
ra apresentou às crianças 
como é realizado o traba-
lho dos vereadores, o dia a 
dia da Casa de Leis, assim 
como as funções exercidas 
por cada servidor. 

“Agradeço o empenho 
das ilustres professoras 
Adriana e Sirleia, que 
guiaram os alunos para 
conhecer nosso trabalho. 
A Câmara está de portas 
abertas a todos os cida-
dãos, de todas as ida-
des”, disse o Presidente 
Elias Cândido.

limpeza das árvores, arbus-
tos e demais plantas orna-
mentais, assim como a área 
do entorno do Monumento 
aos Tropeiros. O serviço 
teve início em meados de 
março.

De acordo com o Presidente 
da Câmara, Elias Cândido, 
há tempos os vereadores 
solicitam serviços de lim-
peza e de poda das plantas 
dos canteiros, uma vez que 
o local é a porta de entrada 

do município.

“Milhões de veículos circulam 
naquele trecho do nosso mu-
nicípio e é imperdoável que 
nosso cartão-postal ficasse 
abandonado. Agradecemos 
o empenho da secretaria 
de Meio Ambiente, Cultura 
e Turismo pelo zelo que já 
vêm tendo com esses locais. 
Afinal, temos que manter os 
atrativos turísticos da nossa 
cidade”, avaliou o Presidente 
Elias Cândido.

“Milhões de 
veículos circulam 
naquele trecho do 
nosso município 
e é imperdoável 
que nosso cartão-
postal ficasse 
abandonado”.

Carlos Alberto dos Santos
VEREADOR


