
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

 Ivanito
 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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Geilson Dias 
Tomaz

Jorcy Miranda 
Sangi

Elias Cândido 
da Silveira

4	Solicita o nivelamento 
e ensaibramento de um 
trecho da estrada que 

4	Indica ao prefeito e órgão 
competente para estudar 
medidas para viabilizar o 
nivelamento e ensaibra-
mento da estrada da co-
munidade Santa Clara dos 
Onofre.

4	Indica ao gabinete do pre-
feito e órgãos competen-
tes para elaborar projeto 
de revestimento de base 

dá acesso à Vila do De-
marzinho e da estrada do 
Promorar de Santa Clara.

4	Requer instalação de lumi-
nárias nos postes do lote-
amento Caldeireira, locali-
zado próximo ao posto da 
Polícia Rodoviária Federal.

4	Solicita reparo na ponte 
do Córrego Santa Izabel, 
próxima à casa da senho-
ra Irene.

José Paulo 
Costa 

Fábio Ambrozio 
do Nascimento

4	Solicita a construção de 
um quebra-molas no bair-
ro Brasil Novo e no bairro 
Ipê, nas proximidades da 
cada da senhora Neuza e 
José Maria.

4	Solicita informação sobre 
os gastos do Poder Executi-
vo com o desfile cívico es-
colar.

4	Requer que o Executivo fixe 
no Pronto-Atendimento 
Municipal a escala diária 
com os nomes dos médicos 
plantonistas.

4	Indica a necessidade 
do desentupimento 
de um bueiro na rua 
José Pires e no bair-
ro Promorar I.

4Indica ao senhor 
prefeito que sejam 
construídos quebra-
-molas, a pedido de 
diversos moradores, 
na rua Cecílio Dias de 
Carvalho, no Córre-
go Barra Grande, no 
“Escadão do Ypê”, na  
rua Armiro Tomé de 
Aquino, no Córrego 
Boa Vista (conhecido 
como “Carangolas”), 
na Rua 18 de outu-
bro, bairro São José.

4	Solicita calçamento da rua 
onde está localizada a em-
presa Dim Móveis.

4	Requer relação de todos os 
pagamentos realizados pelo 
executivo municipal através 
de RPA durante o ano de 
2017.

4	Requer relação de todas as 
transferências dos recur-
sos do Fundeb no ano de 
2017.

4	Requer, em nome dos agen-
tes comunitários de saúde, 
a prestação de contas dos 
recursos destinados aos 
mesmos durante o ano de 
2016/2017.

da estrada denominada 
Serra das Perobas.

4	Solicita a construção de 
uma ponte de cimento 
armado no Córrego do 
Pontal, nas proximidade 
da propriedade do senhor 
Dair Mendes, e de calça-
mento da rua principal da 
comunidade.

4	Indica a necessidade da 
construção de caixa seca 
no Córrego da Cambraia.

4	Indica a recomposição da 
frota de máquinas e veícu-
los da secretaria municipal 
Agricultura, objetivando 
oferecer aos agricultores 
os serviços essenciais a 
partir do inicio do período 

de 2018.

4	Indica a manutenção 
da limpeza em volta do 
campo de futebol da 
Vila de Crisiúma, visto 
que o citado local se 
encontra inadequado 
para a recepção de des-
portistas.
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Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações 
solicitadas pelos vereadores da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos 
da administração municipal, resultados de fiscalizações 
e análises dos serviços públicos prestados à população.


