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Ibatiba comemora chegada do 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), previsto para 
começar em 3 meses.

Pauta Legislativa: patrolamento 
de estradas e troca de vigas 
e nas pontes de madeira estão 
entre as solicitações.pág3 pág4

Assinada ordem de serviço para 
instalação de torres telefonia móvel 
e internet em Alto Santa Inês e 
Criciúma. pág2

A previsão é que o 
serviço comece a fun-
cionar em três meses 
no município

Na última sessão da Câmara 
Municipal, realizada no dia 26 
de março, os parlamentares 
comemoraram o anúncio da 
oferta do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
- Samu 192 em Ibatiba, que 
receberá uma Unidade de Su-
porte Básico (USB).

O investimento do Governo do 
Estado faz parte do projeto de 
expansão do Samu em outros 
municípios, com um recurso to-
tal de R$ 4.364.924,24 por ano. 
A contrapartida do município 
de Ibatiba será disponibilizar a 
infraestrutura padronizada das 
bases descentralizadas, que de-
verão estar estrategicamente 
localizadas, de forma a contem-
plar os atendimentos da região.

A implantação do Samu na ci-
dade auxiliará na redução do 
tempo de atendimento à po-
pulação e fará uma importante 
cobertura no eixo da BR-262. 

A previsão é que o serviço come-
ce a funcionar em três meses.

GERAÇÃO 
DE EMPREGO
Para a realização dos serviços, 
haverá contratação, por meio de 
processo seletivo, de médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, motoristas e socorristas 
para formação das equipes. 

Cada equipe da Unidade de 
Suporte Básico é formada 
por motorista/socorrista e 
técnico de enfermagem. Essa 
ambulância atende aos casos 
de menor complexidade e é 
equipada com equipamentos 
básicos de suporte à vida.

Ibatiba comemora chegada 
do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu)

QUANDO ACIONAR O SAMU 192
Parada cardiorrespiratória; Dor forte no peito (infarto); Dificuldade de respirar/engasgo; Suspeita de aci-
dente vascular cerebral (derrame); Intoxicação (envenenamento); Queimadura grave; Choque elétrico;

Acidente de trânsito com vítima; Queda grave e fratura; Afogamento; Surto psiquiátrico; Ferimento causa-
do por arma de fogo ou arma branca; Trabalho de parto com risco de morte para a mãe ou para o bebê.

“Foi uma luta 
de muitos de 
nós vereado-
res. É um so-
nho realizado. 
Temos certeza 
que a unidade 
vai ajudar a 
salvar muitas 
vidas na nossa 
região”.

Elias Cândido 
da Silveira
VEREADOR

“O Serviço de 
Atendimento 
Móvel será 
de grande 
valia para 
os nossos 
munícipes 
e também 
para os que 
trafegam pela 
BR 262”.

Geilson Dias 
Tomaz
VEREADOR

“O governo 
mandando 
o Samu para 
Ibatiba é 
muito bom, 
mas temos 
que conser-
tar as nossas 
ambulâncias 
para ampliar o 
atendimento”.

Ivanito 
Barbosa
VEREADOR

“Havíamos 
solicitado a 
implantação 
do Samu em 
Ibatiba desde 
2014 e agora 
recebemos essa 
notícia e esta-
mos colhendo 
esse importante 
fruto”.

Carlos Alberto 
Santos
VEREADOR
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Precariedade das estradas rurais 
preocupam parlamentares

Após o período de 
chuvas intensas, 
vereadores solicitam 
recuperação de vias 
antes do início da 
colheita do café

Preocupação constante dos 
cafeicultores e moradores da 
zona rural, as estradas em 
boas condições de tráfego 
também foram pautas de dis-
cussão dos parlamentares de 
Ibatiba, que solicitam do Po-
der Executivo manutenções 
urgentes nas principais vias 
das comunidades. 

De acordo com os vereadores, 
após as chuvas dos primeiros 
meses do ano, as estradas fi-
caram em péssimas condições 
e ainda não houve a recupera-
ção das mesmas por parte dos 
serviços públicos, o que pode 
prejudicar o escoamento da 
produção de café.

“Em nenhum local do muni-
cípio existe estrada boa para 
trafegar. E isso nos preocupa 
porque a colheita do café vai 
começar e não tem estrada 

para escoar a produção e tam-
bém não temos ônibus escola-
res para as crianças irem para 
a escola com segurança para 
as mães trabalharem na co-
lheita”, pontuou o vereador 
Fábio Ambrózio Trindade. 

“A safra está chegando e os 
produtores serão prejudicados 
com essas estradas, que estão 
péssimas. As máquinas estão 
paradas”, reforçou o vereador 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo.

Ainda segundo os vereadores, 
a recuperação das estradas 
não foi efetivada por falta de 
maquinário para realizar os 
serviços.

“Queria pedir ao Prefeito para 
colocar as máquinas para con-
sertar. Só a patrol que está fun-
cionando, e não dará conta de 
acertar as estradas. A colheita 
está se aproximando e as má-
quinas estão paradas. Quem 
está sofrendo é o povo. Nossos 
cafeicultores não podem ser pe-
nalizados.  Falamos tantas vezes 
antes das chuvas para preparar 
as estradas...”, comentou o ve-

reador Roberto Luís Chaves. 

ALUGUEL DE 
MÁQUINAS
Os parlamentares também 
discutiram sobre a informação 
de que a administração muni-
cipal teria leiloado uma má-
quina (trator) e esse mesmo 
veículo esteja sendo alugado 
pelo Executivo de forma ter-
ceirizada. “É preciso parar de 
alugar, de terceirizar os servi-
ços e as máquinas, e consertar 
os nossos veículos que estão 
em bom estado e que só pre-
cisam de poucas peças para 
serem consertados”, disse o 
vereador Ivanito Barbosa.

O vereador Paulo Costa e Silva 
também pontuou: “Com nos-
so maquinário na mão, tenho 
certeza que conseguiremos 
atender nossos moradores e 
produtores porque temos fun-
cionários suficientes para ope-
rar as máquinas. Precisamos 
consertar as nossas máquinas e 
parar de alugar. Com o dinheiro 
economizado poderíamos con-
sertar essas máquinas”.

“Em ne-
nhum local 
do municí-
pio existe 
estrada 
boa para 
trafegar”.

Fábio 
Ambrózio 
Trindade
VEREADOR

“A safra 
está che-
gando e os 
produto-
res serão 
prejudica-
dos”.

Marcus 
Rodrigo 
Florindo
VEREADOR

“Falamos 
tantas ve-
zes antes 
das chu-
vas para 
preparar 
as estra-
das...”.

Roberto 
Chaves
VEREADOR

“É preci-
so parar 
de 
alugar e 
consertar 
os nossos 
veícu-
los”.

Ivanito 
Barbosa
VEREADOR

“Com 
nosso ma-
quinário na 
mão con-
seguiremos 
atender 
nossos mo-
radores”.

Paulo Costa 
e Silva 
VEREADOR
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O primeiro trimestre do ano 
se encerra com muitas notí-
cias boas para os ibatiben-
ses. Acabamos de acompa-
nhar a assinatura da ordem 
de serviço para instalação 
de duas torres de telefonia 
móvel na região: uma para 
Criciúma e outra para o Cór-
rego São João – Alto Inês e 
que vão beneficiar muito os 
moradores das localidades. 
É uma forma de desenvol-

ver a economia da zona rural, 
pois os agricultores terão mais 
chances de se comunicarem 
com compradores, e de fazer 
negócios.

Também estamos muito satis-
feitos com a notícia da instala-
ção de uma unidade do Samu 
em Ibatiba. É uma demanda 
importante para a região, es-
pecialmente pela localização 
do nosso município. Tenho 

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Comunicação no campo

Vereadores 
de Ibatiba 
acompanharam a 
assinatura da ordem 
de serviço para 
instalação das torres

Até o final deste ano, os mo-
radores das comunidades 
de Criciúma e Córrego São 
João – Alto Inês poderão uti-
lizar os serviços de telefonia 
móvel e internet em suas re-
sidências. No dia 27 de mar-
ço, o Presidente da Câmara 
de Ibatiba, Elias Cândido da 
Silveira, e os vereadores Geil-

Precariedade das estradas rurais 
preocupam parlamentares

son Dias Tomas, Jorcy Sangi, 
Roberto Chaves e Carlos Al-
berto acompanharam a assi-
natura da ordem de serviço 
para instalação das torres de 
telefonia da Vivo nas locali-
dades.

Ibatiba foi um dos municí-
pios contemplados pelo Pro-
grama Campo Digital, que 
objetiva garantir a inclusão 
digital das comunidades das 
áreas rurais com o acesso aos 
serviços de telefonia móvel e 
internet 3G. 

“É uma conquista extrema-

certeza de que outros inves-
timentos, como aquisição de 
ambulâncias e contratação de 
profissionais, serão realizados 
para que esse atendimento 
será efetivado.

Também estamos acompa-
nhando os preparativos para a 
colheita do café, que se inicia-
rá nos próximos meses e que 
trará muitos recursos para a 
cidade e para o campo.

mente importante para as 
duas comunidades e é o re-
sultado de várias solicitações 
que nós vereadores fazemos 
com frequência aos gover-
nantes. Estamos felizes com 
os investimentos”, comen-
tou o Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira.

Os locais que receberão os 
investimentos foram defi-
nidos com base em critérios 
técnicos e que, por meio do 
celular, os produtores rurais 
poderão, por exemplo, saber 
a cotação do café em tempo 
real, negociar, vender, trocar 
informações e muitas outras 
atividades. 

A empresa vencedora terá 
oito meses para realizar a 
instalação das torres, con-
forme prevê o edital, após 
a assinatura do contrato. A 
Vivo já está visitando as lo-
calidades beneficiadas para 
definir os melhores pontos 
para instalação das torres de 
telefonia. 

“É uma demanda que haví-
amos pedido desde 2016 e 
que vai atender a todos. Es-
tamos muito felizes”, disse o 
vereador Roberto Luís Cha-
ves. 

Alto Santa Inês e 
Criciúma ganharão 
torre de telefonia 
móvel e internet

reador Roberto Luís Chaves. 

ALUGUEL DE 
MÁQUINAS
Os parlamentares também 
discutiram sobre a informação 
de que a administração muni-
cipal teria leiloado uma má-
quina (trator) e esse mesmo 
veículo esteja sendo alugado 
pelo Executivo de forma ter-
ceirizada. “É preciso parar de 
alugar, de terceirizar os servi-
ços e as máquinas, e consertar 
os nossos veículos que estão 
em bom estado e que só pre-
cisam de poucas peças para 
serem consertados”, disse o 
vereador Ivanito Barbosa.

O vereador Paulo Costa e Silva 
também pontuou: “Com nos-
so maquinário na mão, tenho 
certeza que conseguiremos 
atender nossos moradores e 
produtores porque temos fun-
cionários suficientes para ope-
rar as máquinas. Precisamos 
consertar as nossas máquinas e 
parar de alugar. Com o dinheiro 
economizado poderíamos con-
sertar essas máquinas”.

Mais uma vez, convido a todos 
os cidadãos à acompanharem 
as atividades do Legislativo, 
acompanhando as sessões na 
Câmara Municipal e também 
no nosso portal da internet 
(www.camaraibatiba.es.gov.br).
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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

Fábio Ambrózio 
Nascimento

Elias Cândido 
da Silveira

Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo

Ivanito Barbosa 
de Oliveira

4	Indica o conserto da 
motoniveladora Vol-
vo, Caser 845, New 
Holland, pá-carrega-
deira Caterpillar, e das 
caçambas Wolkswa-
gen, que se encontram 
todas paradas no pátio 
do transporte precisando 
de reparos mecânicos.

4	Indica a reforma da 
ponte de Cafarnaum.

4	Requer que seja comu-
nicado ao gabinete do 
prefeito a falta de me-
dicamento na secretaria 
de Saúde.

4	Indica a retirada de en-
tulhos próximos ao es-
tabelecimento comercial 
de Anésio Dias Santiago 
e da casa dos herdeiros 
de João Paula, e a insta-
lação de lixeiras em di-
versos pontos da cidade.

4	Indica a regularização dos 
alvarás dos taxistas que 
estavam localizados na an-
tiga rodoviária, alterando o 
endereço para a atual loca-
lização da rodoviária.

4	Indica a aquisição de um 
gerador de energia elé-

4	Indica nivelamento e en-
saibramento das estra-
das vicinais localizadas 
nos córregos Alto Inês, 
São José, Santa Maria de 
Cima e de Baixo, Santa 
Isabel, Pontal, Carangolas, 
Coletor, Santa Clara, Cri-
ciúma, e outras que se en-
contram e péssimo estado 
de conservação.

4	Indica aterro de um bura-
co na rua projetada do bair-
ro Promorar I.

 
4	Indica ensaibramento da 

rua Cirilo Alcântara, no 
bairro São José.

4	Requer que seja oficiado a 
empresa de correios e te-
légrafos estudar medidas, 
viabilizando a entrega de 
correspondência no bairro 
Ipê.

4	Moção de pesar pelo passa-

mento de Ricardo Expe-
dito de Freitas, ocorrido 
no dia 09/03/2018.

4	Indica reparos nas 
caixas de contenção 
na Serra das Perobas.

4	Indica a reforma da 
ponte de São José do 
Meriti, depois da Chá-
cara 3g.

4	Indica reparos nas 
ambulâncias que es-
tão paradas na secre-
taria de Transporte.

4	Requer a construção de 
um vestiário no campo 
esportivo de Santa Clara.

4	Indica, para a vila de 
Santa Clara: reparos na 
iluminação pública e ins-
talação de poste; retirada 
de barreira e arvore no 
trevo da vila; trabalho de 

4	Indica a construção de 
uma ponte seca e um 
bueiro de 8 manilhas 
na Serra das Perobas, nas 
proximidades da proprie-
dade do senhor Lúcio.

4	Requer cópia integral das 
inscrições dos candidatos 
participantes do processo 
seletivo nº. 003/2018, cons-
tando das respectivas provas 
e títulos.

4	Indica a necessidade de 
patrolamento e ensai-
bramento em diversas 
estradas vicinais do mu-
nicípio, como Perdido, 
Santa Clara, Criciúma, 
Pontal.

4	Indica a resolução do pro-
blema de falta d’água no 
vestiário e da iluminação 
do campo de Santa Maria 
de Baixo.

4	Indica a drenagem e en-
saibramento nas proximi-
dades da propriedade do 
Nenê do Leadulce. 

4	Indica a troca de vigas e 
pranchões da ponte de 
madeira que dá acesso à 
propriedade do Vanderli 
de Mella, próximo ao vi-
veiro de mudas.

4	Moção de Pesar pelo pas-
samento de Wellington 
Silva Rodrigues, ocorrido 
no dia 19/03/2018. 

Carlos Alberto 
dos Santos

Geilson Dias 
Tomaz

4	Moção de Congra-
tulação pelo projeto 
Biblioteca Comuni-
tária da senhora Ze-
nilda Ribeiro, inicia-
do em 2018.

4	Moção de Pesar pelo 
falecimento do sr. Luis 
Rodrigues Vieira, ocor-
rido em 10/03/2018.

4	Indica a necessidade de 
calçamento nas media-
ções do posto de saúde 
da comunidade de San-
ta Maria de Cima.

mutirão para limpeza geral e 
retirada de entulhos; capina 
ou roçada de matos da es-
cola; ensaibramento em dois 
trechos de ruas no Promorar; 
entrega do postinho de saú-
de; contratação de profissio-
nais para obras emergenciais 
temporárias; e reparos na es-
trada do Siriquite.

trica para o pronto atendi-
mento municipal.

4	Indica a urgência em aten-
der os alunos da rede mu-
nicipal e estadual no que se 
refere ao transporte escolar.

4	Requer que seja oficiado ao 
executivo municipal, solici-
tando a vigilância sanitária 
que realize uma inspeção da 
Emeief Helena Almocdice 
Valadão, com a finalidade 
de avaliar a infestação por 
piolhos de pombo, emitindo 
o competente laudo sobre 
condições de uso.

4	Requer que seja oficiado ao 

executivo municipal so-
licitando a limpeza das 
caixas d´águas dos pré-
dios públicos.

4	Indica a realização de vis-
torias urgentes nas pon-
tes da municipalidade.

4	Indica a necessidade ur-
gente de atender os 
alunos da Apae e Pes-
talozzi, no que se refere 
ao transporte escolar.

4	Requer relatório de cre-
dor, empenho com histó-
rico da Câmara Municipal 
de Ibatiba referente a 2017 
/ 2018 até a presente data.
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