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Situação das vias rurais e 
urbanas após as chuvas preocupa 
os parlamentares e moradores 
reclamam.

Personalidades homenageadas: 
Câmara aprova denominações 
para unidades de saúde da 
zona rural.pág3 pág4

Ambulância para o Pronto-
atendimento e inauguração de sede 
da Apae de Ibatiba: conquistas para 
o município. pág2

Estudantes universitários de Ibatiba 
podem contar com transporte gratuito

Vereadores anuncia-
ram o serviço e elo-
giaram a iniciativa da 
administração. Os 
estudantes interes-
sados devem procu-
rar a Secretaria de 
Educação e efetuar 
cadastro

Estudantes universitários 
que residem em Ibatiba e 
cursam faculdades em ou-
tros municípios da região fo-
ram beneficiados com o ser-
viço de transporte gratuito, 
oferecido pela administração 
municipal.

Na primeira sessão ordinária 
do ano, os vereadores desta-
caram o serviço e elogiaram 
a iniciativa. 

“Parabenizo a administra-
ção por conseguir oferecer o 
transporte aos universitários 
de Ibatiba, pois vai trazer be-
nefícios para muitos alunos”, 
comentou o vereador Rober-
to Luiz Chaves.

Os parlamentares lembra-
ram ainda que a demanda 
pelo transporte é uma de-
manda solicita há mais de 
dois anos. 

“O transporte universitário 
foi muito cobrado e prome-
tido em campanha. Parabe-
nizo a administração e peço 
que também estudem a via-
bilidade de atender os estu-
dantes que precisam ir a Ale-
gre”, disse o vereador Ivanito 
Barbosa.

“Foi prometido aos jovens 
e agora temos o transporte 
para as faculdades”, lembrou 
o vereador José Paulo Costa.

REDE MUNICIPAL
Ainda durante a primeira 
sessão de 2018, o vereador 
Fábio Ambrózio destacou a 
necessidade de se priorizar 
também o transporte dos 
alunos da rede municipal, 
que estão sem ir às aulas 
desde o início do ano letivo 
de 2018.

“Nossos alunos estão per-
dendo aula. Isso é falta de 
compromisso da adminis-
tração. É uma pena oferecer 
o transporte aos universitá-
rios e os estudantes da rede 
municipal não terem assisti-
do a uma aula sequer neste 
ano, por falta de transporte”, 
alertou o vereador Fábio Am-
brózio.

SERVIÇO
Os estudantes interessa-
dos em adquirir o servi-
ço de transporte para as 
faculdades de Iúna, Ma-
nhuaçu e Reduto deverão 

procurar a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, na 
Av. Sete de Novembro, 
bairro Novo Horizonte e 
preencher o Formulário de 
Inscrição. Mais Informa-
ções: 28 3543 0142.

“Parabenizo a 
administração 
por conseguir 
oferecer o 
transporte 
aos univer-
sitários de 
Ibatiba”.

Roberto Chaves
VEREADOR

“Foi prometi-
do aos jovens 
e agora temos 
o transporte 
para as facul-
dades”.

José Paulo Costa
VEREADOR

“É uma pena 
oferecer o 
transporte aos 
universitários 
e os estudan-
tes da rede 
municipal não 
terem assisti-
do aula”.

Fábio Ambrózio
VEREADOR

“Peço que 
também 
estudem a 
viabilidade 
de atender os 
estudantes 
que precisam 
ir a Alegre”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR



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

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1249
EMAIL faleconosco@camaraibatiba.es.gov.br
ACESSE www.camaraibatiba.es.gov.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba

12 de março segunda-feira
26 de março segunda-feira

10 de abril terça-feira

O Legislativo em Ação é um informativo mensal das 
ações da Câmara Municipal de Ibatiba •  COORDENAÇÃO 
IMPPACTMIDIA Publicidade e Assessoria (28 3545.1839 
/ 28 99955.2425) – Diretor Alcino Junior • REDAÇÃO E EDIÇÃO 
Silvia Goulart (MTB 01452/JP) • PROJETO GRÁFICO, DIAGRA-

MAÇÃO E FINALIZAÇÃO André Lobo • FOTOS IMPPACTMIDIA • 
TIRAGEM 1.000 exemplares

Iniciamos este mês um 
novo ciclo de trabalho na 
Câmara de Ibatiba. Retor-
namos do recesso legislati-
vo renovados e com ainda 
mais certeza do que que-
remos e do que podemos 
realizar, objetivando o de-
senvolvimento do municí-
pio em todos os aspectos 
sociais e econômicos.

O período de chuvas vem 
preocupando a todos nós 
parlamentares. É um perí-
odo muito importante para 
a agricultura e para a pro-

dução cafeeira, mas também 
requer a realização de serviços 
constantes do poder público 
nas estradas rurais.

São inúmeros os requeri-
mentos e solicitações dos 
parlamentares para que haja 
manutenção frequente nas 
comunidades, a fim de melho-
rar as estradas para morado-
res, estudantes e produtores 
rurais. 

Estaremos sempre acompa-
nhando os serviços e as de-
mandas da população!

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

De olho nas estradas rurais

Ambulância para o 
Pronto-atendimento

O Presidente da Câmara de 
Ibatiba, Elias Cândido da Sil-
veira, e os vereadores Geilson 
Tomaz, Jorcy Sangi, Paulinho 
do Eucalipto e Beto da Saú-
de acompanharam a entrega 
da ambulância para o Pronto 
Atendimento Eliana Saraiva 
Trindade e Carvalho, no início 
de fevereiro. 

O veículo, no valor de R$ 173 
mil reais, foi adquirido com re-
cursos dos royalties do petró-
leo e vai ampliar a prestação 
de serviço de atendimento de 
média e alta complexidade.

Inauguração de sede 
da Apae de Ibatiba

No dia 19 de fevereiro, os 
vereadores Roberto Mag-
nético e Fábio Ambrózio 
acompanharam a inaugu-
ração da primeira etapa 
de construção da sede da 
Apae de Ibatiba. O novo 
espaço conta com mais de 
350m² de área construída, 
tornando possível que até 
150 pessoas sejam atendi-
das. A Apae de Ibatiba está 
localizada na rua Vitalina 
Alves Moreno, nº 01, Bairro 
Lacerda Sudré de Assis.
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Moradores da zona 
rural reclamam da 
falta de manutenção 
e de concertos das 
estradas, prejudican-
do o escoamento da 
produção agrícola

O período das chuvas é come-
morado pelos produtores ru-
rais da região de Ibatiba. Mas a 
falta de serviços de manuten-
ção das estradas rurais vem 
preocupando os parlamen-
tares de Ibatiba, que acom-
panham a situação das vias 
e recebem as demandas dos 
moradores das comunidades.

“O que está acontecendo 
em Ibatiba é um descaso tão 
grande com os moradores, é 
falta de compromisso com o 
povo. Andei pela comunida-
de do Criciúma, na cabeceira 
na divisa de Laranja da Terra, 
e não tinha nem um palmo de 

Situação das vias rurais 
e urbanas após as chuvas 
preocupa os parlamentares

estrada bom. No Pontal, a es-
trada está toda esburacada”, 
confirmou o vereador Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo.

A preocupação com o estado 
de conservação das estradas 
pode impactar no escoamen-
to da produção cafeeira.

“Estamos com dificuldades de 
máquinas para atender as co-
munidades. A colheita se apro-
xima e precisamos acelerar e 
colocar máquinas nas estradas. 
Tem máquina prevista para che-
gar no início de março”, avaliou 
o Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.

“Santa Maria, Carangolas, São 
José... tem alguns trechos que 
ainda não foram patrolados e 
que é preciso realizar a manu-
tenção para melhorar a passa-
gem dos moradores”, comen-
tou o vereador Roberto Luiz 
Chaves. 

CAIXAS-SECAS
O vereador Fábio Ambrózio 
sugeriu a construção de 
caixas-secas nas proprie-
dades e ao longo das estra-
das. “A Serra da Cambraia 
está abandonada. Toda vez 

Melhorias nos cal-
çamentos das ruas e 
no serviço de coleta 
de lixo são as prin-
cipais demandas 
dos parlamentares 
ao Poder Executivo

A volta das atividades dos 
parlamentares em meados 
de fevereiro trouxe antigas 
demandas da população: 
melhorias no serviço de 
limpeza urbana. De acordo 
com os vereadores, melho-
rias nos calçamento das 
ruas e no serviço de coleta 

Limpeza urbana: vereadores sugerem mutirão nos bairros
de lixo são as principais soli-
citações.

“As ruas no Novo Horizonte 
tem muita sujeira. No bairro 
São José tem rua sem calça-
mento. É preciso fazer um 
mutirão de limpeza nos bair-
ros”, sugeriu o vereador Ivani-
to Barbosa.

O vereador Roberto Luíz Cha-
ves reforçou: “No bairro La-
cerda, também é preciso fazer 
uma limpeza nas ruas”.

O lixo acumulado nas ruas tam-
bém vêm chamando a atenção 

que chove, a lama desce 
dos morros e se aloja na 
beirada do asfalto, que já 
tem mais de um metro de 
terra. A Prefeitura precisa 
fazer caixas-secas para di-
minuir o escoamento das 
terras”.

“A colheita 
se aproxima e 

precisamos acelerar 
e colocar máquinas 

nas estradas”.

Elias Cândido da Silveira
VEREADOR

“Andei pela 
comunidade do 
Criciúma e não tinha 
nem um palmo de 
estrada bom”.

Marcus Rodrigo Amorim
VEREADOR

do Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.

“Em Santa Maria e Pro-Morar 
II o lixo na entrada das comu-
nidades está ficando acumula-
do. A Secretaria de Meio Am-
biente poderia conscientizar 
as pessoas e fazer cronograma 
de coleta do lixo”, sugeriu o 
Presidente.

“Em São Sebastião, a própria 
comunidade está fazendo a 
limpeza nas ruas porque a 
administração abandonou”, 
comentou o vereador Fábio 
Ambrózio Trindade.
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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.

Roberto Luiz 
Chaves

Parlamentares apro-
vam denominações 
nas unidades de saú-
de de Santa Maria de 
Cima e de Santa Clara

Na primeira sessão de 2018, 
os vereadores de Ibatiba tam-
bém votaram e aprovaram a 
denominação de duas unida-
des de saúde na zona rural do 
município.

Uma delas, localizada na co-
munidade de Santa Maria de 
Cima, recebeu a denomina-
ção: Unidade de Saúde “Helia 
Dias Galote”. Em Santa Clara, 
a denominação da unidade 
será em homenagem a José 
Rodrigues “Zé Adelaide”.

“É uma forma de homenage-
armos cidadãos que se desta-
caram no município”, comen-
tou o Presidente Elias Cândido 
da Silveira.

Unidades de Saúde

4	Indica a necessidade pre-
mente de reparos no 
muro do cemitério no 
Bairro Lacerda.

4	Moção de pesar pelo 
passamento de Ave-
lina Ambrósio Trin-
dade, ocorrido no dia 
13/02/2018.

4	Indica a necessidade de 
patrolamento geral 
nas estradas vicinais 
do Córrego do Alto Inês, 

São José, Barra de São José, 
Coletor, Carangolas e Santa 
Maria.

4	Indica a necessidade de re-
paros de toda iluminação 
do bairro São José (foto).

4Indica a necessidade de re-
paro no calçamento no 
bairro Floresta nas proximi-
dades da casa do presbítero 
Luis Andrades.

4Indica a necessidade de re-
forma na barraca da praça 
do bairro Promorar 1.

4Indica necessidade de cal-
çamento nas mediações 
do posto de saúde da co-
munidade de Santa Maria 
de Cima.

4Requer que seja oficiado a 
Empresa de Correios e Te-
légrafos estudar medidas 
viabilizando a entrega de 
correspondência no bairro 
Floresta 2.

Limpa (foto).

4	Indica a necessidade de 
proceder reparos de toda 
iluminação na saída de 
Santa Maria.

4	Indica a necessidade de re-
tirada do lixo no Córrego 
dos Borges.

4	Indica a necessidade emer-
gencial de cobrir os bura-
cos da rodovia Lacerda 
que liga ao Córrego dos 
Carangolas.

Elias Cândido 
da Silveira

4	Requer informação sobre 
a situação em que se 
encontra o imóvel loca-
lizado na Avenida Mário 
Andreazza.

4	Indica a necessidade ur-
gente de reconhecimento 
no âmbito municipal e re-
gulamentação por lei da 
função de condutores de 
ambulância cbo 7823-
20, visando a criação e / 
ou regulamentação da re-
ferida função no quadro de 
servidores públicos de saú-
de da prefeitura municipal 
de Ibatiba.

4	Indica a necessidade da re-
tirada de uma barreira na 
comunidade das Perobas.

4	Indica a necessidade de 
patrolamento e ensaibra-
mento nos córregos São 
José do Meriti, do Coletor 
e da comunidade de Água 
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