
Munícipe que estiver inscrito em 
dívida ativa e aderir ao Regularize 
Ibatiba poderá ter redução de até 
100% da multa e juros.

Pronto-socorro municipal 
sem ambulâncias, 
medicamentos e materiais 
essenciais.pág3 pág4
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Ibatiba e municípios 
vizinhos serão parceiros 

nas melhorias das 
estradas rurais 

Projeto de Lei 
aprovado pelos 
vereadores autoriza 
o intercâmbio 
de serviços 
de abertura e 
conservação de vias 

Os vereadores de Ibatiba 

aprovaram projeto de Lei 
que autoriza convênio en-
tre municípios vizinhos, 
como Iúna, Muniz Freire e 
Lajinha, para intercâmbio 
de serviços para melho-
rias das estradas rurais, 
em benefício aos morado-
res que vivem nas divisas, 
mais afastados dos cen-

tros.

A proposta de intercâm-
bio é a realização ou re-
cebimento de serviços de 
abertura, recuperação e 
conservação de rodovias 
vicinais nas divisas pelo 
município cuja sede esteja 
mais próxima da área que 

Câmara aprova revisão anual 
dos vencimentos dos servidores 
de Ibatiba em 6,42% com reajuste 
já em maio. pág3

“Espero que o 
secretário de 
transporte de 
Ibatiba consiga 
trabalhar. Nossas 
estradas estão 
em péssimas 
condições, 
inclusive 
Criciúma”.

Fábio Ambrózio
VEREADOR

demanda melhoria. Ou 
seja, a administração de 
Iúna poderá realizar um 
serviço em uma estrada 
que faz divisa com Ibatiba, 
uma vez que a mesma es-
teja mais próxima da sede 
de Iúna, e vice-versa.

O projeto de Lei autoriza a 

execução dos serviços em 
áreas de até quatro quilô-
metros da divisa. Também 
autoriza o intercâmbio de 
máquinas ou outros equi-
pamentos móveis e servi-
ços específicos.

A Câmara de Iúna já aprovou 
o projeto de cooperação.

“Nós não temos 
um palmo de 
estrada pronta, 
que dirá ajudar 
outros municí-
pios. Nós temos 
um maquinário 
que não rende 
nada!”.

Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo
VEREADOR

“É uma iniciati-
va boa. Mas em 
primeiro lugar, 
precisamos que as 
nossas estradas 
recebam benfei-
torias, em todas 
as comunidades. 
O primeiro passo 
é olhar o nosso 
terreiro primeiro”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“O prefeito de 
Lajinha se mostrou 
muito solidário em 
relação às estra-
das de Monte Cris-
to. Tenho certeza 
que esse projeto 
vai fazer com que 
os dois municípios 
trabalhem unidos 
em prol da comu-
nidade”.

José Paulo
VEREADOR

“Também voto 
a favor porque 
vejo que todas as 
divisas do nosso 
município têm 
moradores de 
outras cidades 
que compram em 
Ibatiba, veículos 
emplacados em 
Ibatiba e geram 
renda para o nosso 
município. A me-
lhoria das estradas 
vai gerar recursos 
financeiros para 
Ibatiba”.

Roberto Luiz Chaves
VEREADOR
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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

<	Fábio 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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Ser testemunha de mu-
danças de atitude por 
parte dos jovens de Iba-
tiba tem sido uma grata 
surpresa para todos nós 
legisladores do muni-
cípio. A Câmara Muni-
cipal tem sido palco de 
muitos eventos voltados 
para os jovens, inclusive 
de iniciativa deles.

Um bom exemplo foi a 
posse da nova diretoria 
do Grêmio Estudantil 
Dona Jane Salomão Fa-
dlalah, composto por 
alunos da Escola Munici-

pal de Ensino Fundamental 
David Gomes. É um orgu-
lho ver que nossos jovens 
estão preocupados com o 
desenvolvimento de Iba-
tiba, que estão com muita 
vontade de vivenciar um 
município diferente no fu-
turo.

E Câmara estará sempre de 
porta abertas e apoiando 
essas iniciativas. As pers-
pectivas se ampliam a cada 
dia e só cabe a nós abraçar 
as oportunidades de trazer 
melhorias para a cidade e 
para a zona rural.

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Envolvimento

Eventou marcou a 
posse dos estudantes 
da Escola Municipal 
David Gomes 

No dia 20 de abril, a Câ-
mara de Ibatiba recebeu 
dezenas de estudantes da 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental David Gomes 
para o evento de posse da 
nova diretoria do Grêmio 
Estudantil Dona Jane Sa-
lomão Fadlalah. Foi eleita 
pelos alunos a Chapa Voz 
Ativa, cuja presidente é a 
jovem Bianca Dias de Car-
valo.

O Presidente da Câmara 
Elias Cândido da Silveira 
recebeu os jovens e partici-
pou da cerimônia junto ao 
vereador José Paulo Costa 
Silva.

“Foi um privilégio partici-
par do evento. Sinto or-
gulho desses estudantes, 
tão jovens, preocupados 
e responsáveis pelo bom 
funcionamento da escola, 
das rotinas estudantis, das 
articulações com a socie-
dade. Parabéns aos novos 
diretores”, comentou o 
Presidente Elias Cândido 
da Silveira.

Grêmio 
estudantil
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Câmara aprova revisão anual dos 
salários dos servidores de Ibatiba

Projeto aprovado 
pelos vereadores 
indica revisão 
de 6,42% nos 
vencimentos 
dos servidores 
do município, e 
pagamento deve 
ser retroativo a 
janeiro

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Ibatiba vota-
ram e aprovaram por una-
nimidade o Projeto de Lei 
Complementar que dispõe 
sobre a Revisão Geral dos 
Servidores. De acordo com 
o Projeto, o aumento será 
de 6,42% nos vencimentos 
e o pagamento de maio já 

deverá ser reajustado.

A revisão dos vencimentos 
dos servidores é garantida 
por Lei, e deve ser calculada 
a partir de janeiro – mês da 
data-base da revisão anual. 
Dessa forma, o executivo 
deverá efetuar também o 
pagamento retroativo de 

Com início da co-
lheita na região, ca-
feicultores relatam 
dificuldades para 
escoar a produção

Com o início da colheita do 
café na região, aumenta a 
preocupação com as condi-
ções das estradas rurais do 
município. Os vereadores 
de Ibatiba já manifestaram 
que é preciso iniciar os ser-
viços de manutenção das 
estradas para que os cafei-
cultores possam escoar a 
produção.

“Nossas estradas estão 
horríveis e nossos agricul-

Munícipe que es-
tiver inscrito em 
dívida ativa e aderir 
ao programa pode-
rá ser beneficiado 
com a redução 
de até 100% da 
multa e juros

Os vereadores aprovaram 
o projeto de Lei denomi-
nado Regularize Ibatiba, 
cujo objetivo é incentivar 
os moradores a quitarem o 
pagamento dos impostos 
municipais devidos (em dí-
vida ativa) até o dia 31 de 
dezembro de 2017.

“É uma oportunidade para 
os munícipes colocarem o 
pagamento dos seus débi-
tos em dia, especialmente 
o IPTU”, alertou o vereador 

Colheita do café: 
vereadores solici-
tam melhorias nas 
estradas rurais

Programa Regularize Ibatiba

tores não tem o mínimo 
para escoar a produção. E 
é nesta época do ano em 
que eles mais precisam”, 
pontuou o vereador Fábio 
Ambrózio.

A segurança para o escoa-
mento da produção tam-
bém requer cuidados na 
manutenção das vias.

“Precisamos dos serviços de 
manutenção das estradas 
de Criciúma, de preferência 
que elas sejam patroladas e 
ensaibradas, para que não 
prejudique o escoamento 
da safra de café”, solicitou o 
vereador Jorcy Sangi.

José Paulo.

De acordo com o projeto, 
os munícipes já inscritos em 
dívida ativa que quiserem 
quitar os impostos devidos 
(ISS, IPTU, custeio de ilumi-
nação pública, ITBI, infração, 
taxa de coleta domiciliar, 
taxa de Habite-se, alvarás, 
licenças, etc) poderão ter 
descontos com redução de 
multas e juros.

“Vamos dar oportunidade 
para os contribuintes re-
gularizarem sua situação 
fiscal. O juiz da comarca de 
Ibatiba incentivou, inclu-
sive, a isenção de multa”, 
explicou o vereador Carlos 
Aberto dos Santos.

“Eu vou votar a favor, mas 
quero lembrar sobre a ne-
cessidade de também dar 
incentivos aos que pagam 
seus débitos em dia”, suge-
riu o vereador Marcus Ro-
drigo Amorim Florindo.

A adesão ao programa per-
mitirá ao devedor o perdão 
da multa ou a redução pro-
gressiva das multas e juros 
de acordo com a forma de 
pagamento.

PAGAMENTO MULTA E JUROS MORATÓRIOS

 à vista 100% de desconto

em até 30 dias 85% de desconto

em até 60 dias (2 parcelas) 75% de desconto

em 90 dias (3 parcelas) 60% de desconto

em 120 dias (4 parcelas) 40% de desconto

em 150 dias (5 parcelas) 30% de desconto

em 180 dias (6 parcelas) 10% de desconto

janeiro a abril.

“Agradeço a todos os vere-
adores pela aprovação des-
se projeto, que era muito 
esperado pelos servidores”, 
comentou o vereador Geil-
son Tomaz (foto).

“Também fico feliz que os 
servidores vão receber o 
reajuste”, completou o ve-
reador José Paulo da Costa 
Silva.

O valor do reajuste é refe-
rente ao período acumu-
lado (12 meses) do Índice 
de Preços ao Consumidor, 
conforme acordado com o 
Sindicato dos Servidores 
Públicos de Ibatiba. 

A Prefeitura de Ibatiba co-
municou que está progra-
mando o início do pagamen-
to da revisão salarial ainda a 
partir do mês de maio.

“É uma notícia muito boa 
para os servidores, que me-
recem salários revisados e 
também serem valorizados”, 
disse o Presidente da Câma-
ra, Elias Cândido da Silveira.
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Parlamentares aler-
tam sobre falta de 
ambulâncias, medi-
camentos e mate-
riais essenciais para 
o funcionamento 
do pronto-socorro 
municipal

As demandas do setor da 
saúde em Ibatiba continua-
ram pautando os discursos 
dos vereadores no mês de 
abril e maio. Falta de medi-
camentos e materiais para 
atendimento no pronto-

Demandas pelos 
serviços de saúde 
são crescentes 
em Ibatiba

Só neste ano, 
o município 
teve 14 casos 
positivados da 
doença em Ibatiba

Desde o final de abril, o 
vereador Fábio Ambrózio 
alertou, durante o seu dis-
curso na Câmara de Ibati-
ba, sobre o surgimento de 
alguns casos de leishma-
niose no município e soli-
citou atuação da secreta-
ria de Saúde.

“Em São José de Meriti, 
vários cachorros já tive-
ram que ser sacrificados. 
Porém os próprios funcio-
nários da vigilância sanitá-
ria tiveram que comprar o 
medicamento para sacri-
ficar os cães. Informaram 
ainda que tem um cida-
dão há vários dias espe-
rando para ser internado. 
São mais de 10 casos de 
leishmaniose em São José 

Vereador alerta 
sobre casos de 
leishmaniose

de Meriti. A quantidade 
de cachorro abandonado 
na nossa cidade é muito 
grande”, comentou o ve-
reador Fábio Ambrózio.

A Prefeitura de Ibatiba di-
vulgou que o município re-
cebeu visita de equipe téc-
nica da Vigilância em Saúde 
da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa) no final de 
abril para iniciar o combate 
à Leishmaniose na comuni-
dade de São José de Meriti 
ainda no início de maio. Os 
agentes de combate a en-
demia foram capacitados 
para identificar e orientar a 
população sobre a doença, 
tratamento e prevenção. O 
município também recebeu 
três armadilhas que serão 
instaladas em outras loca-
lidades para a realização de 
estudos.

Só neste ano, o município 
teve 14 casos positivados 
da doença.

-socorro municipal, assim 
como a deficiência no trans-
porte de pacientes foram os 
temas mais debatidos em 
plenário.

“No pronto-socorro estava 
faltando medicamentos e, 
agora, também estão fal-
tando sabão para higienizar, 
rodo, vassoura. E continuam 
faltando fraldas, materiais de 
curativos, entre outros. Não 
sei como a gestão da saúde 
está conseguindo juntar tan-
to problema”, avaliou o vere-
ador Fábio Ambrózio.

Para o Presidente da Câma-
ra, Elias Cândido da Silveira, 
é preciso que a gestão da 
saúde seja mais eficiente no 
controle dos materiais. “Fo-
mos informados que nem 
lençol tem no pronto-socor-
ro. Como somem materiais 
assim? Será que levam tudo 
de uma noite para outra?”.

“Na saúde é preciso melho-
rar muito, principalmente no 
atendimento e agendamento 
de veículos para tratamento 
do câncer”, comentou o ve-
reador Roberto Luís Chaves.

“Eu gostaria de saber onde 
estão as nossas vans e ambu-
lâncias? Por que os veículos 
da saúde não estão funcio-
nando As ambulâncias con-
tinuam quebradas, só tem 
uma funcionando”, indagou 
o vereador Ivanito Barbosa.

A Prefeitura Municipal en-
viou ofício à Câmara infor-
mando que a gestão anterior 
deixou o pronto-atendimen-
to de Ibatiba sem medica-
mentos suficientes para o 
funcionamento da unidade 
de saúde até a próxima lici-
tação para compra.

MÉDICO EM 
SANTA MARIA
“Em Santa Maria de Baixo, a 
unidade de saúde está aban-
donada, é preciso roçar e fazer 
alguns reparos. A gente sabe 
que na unidade, para funcio-
nar, é preciso realizar várias 
medidas, mas esperamos ao 
menos um empenho porque, 
pela inércia que está, os muní-
cipes vão continuar sem aten-
dimento. E em Santa Maria de 
Cima o postinho também se 
encontra fechado desde o iní-
cio deste ano, por falta de mé-
dico”, disse o vereador Carlos 
Alberto dos Santos.
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SAIBA MAIS
A Leishmaniose é uma doença infecciosa e pode ser 
passada do animal para o homem e vice-versa. 

O mosquito transmissor é chamado de mosquito-palha ou 
birigui no Brasil. O inseto se contamina após picar animais 
infectados.

Nas áreas onde a doença tem uma maior ocorrência, 
pela presença mais frequente do mosquito e de cães, é 
importante combater o inseto, mas também vacinar os 
cachorros e usar repelentes próprios para este caso. 

“Em Santa Maria 
de Baixo, a unidade 
de saúde está 
abandonada, é fazer 
alguns reparos”.

Carlos Alberto dos Santos
VEREADOR

“Fomos informados 
que nem lençol tem 
no pronto-socorro. 

Como somem 
materiais assim?”.

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE


