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Vereadores cobram patrolamento, 
ensaibramento e conserto de pontes 
visando o escoamento da produção 
cafeeira.

Preocupação com as vias de 
trânsito e estradas rurais 
estão entre as reinvidicões 
pautadas na Câmara.pág3 pág4

Comércio ambulante sem Alvará de 
Licença acarretará em mercadoria 
apreendida na forma em que a lei e 
o regulamento dispuserem.pág2

Vereadores cobram a 
realização dos servi-
ços nas zonas rural e 
urbana do município  

Abertos às manifestações da 
população e cumprindo as fun-
ções de fiscalizar e requisitar 
melhorias, os vereadores de 
Ibatiba utilizaram as últimas 
sessões realizadas na Câmara 

Coleta de lixo, limpeza e 
manutenção das ruas são 
demandas da população ibatibense

para solicitar à administração 
municipal ações de fortaleci-
mento da prestação de serviços 
nas áreas de limpeza urbana e 
de interior e transportes. Coleta 
de lixo, operação tapa-buracos 
e manutenção de estradas são 
as demandas mais solicitadas 
pela população ibatibense.

“São muitos os buracos em 
frente aos trailers, nas ruas dos 

bairros... Nosso município vem 
passando por uma situação sé-
ria. Em algumas localidades há 
mais de um mês que não reco-
lhem o lixo, que vem fazendo 
com que cães se aglomerem”, 
avaliou o vereador Fábio Am-
brózio Nascimento Trindade.

“Ibatiba está buraco puro, 
para todo lado. Nas periferias 
do nosso município as ruas es-

tão com problemas sérios, são 
buracos e meios-fios soltos”, 
comentou o vereador Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo. 

Além dos buracos, os parla-
mentares identificam entu-
lhos nas ruas, que precisam 
ser recolhidos. “Há muitos en-
tulhos nas ruas e próximos às 
redes de esgoto, que podem 
causar acidentes”, alertou o 

LIXO EM SANTA CLARA
O vereador Geilson Dias To-
maz também mencionou 
que a comunidade de Santa 
Clara está sem o serviço de 
limpeza e coleta de lixo.

“A comunidade ficou mais 
de três dias sem a coleta e 
tem lixo espalhado pelas ruas. 

Além disso, tem outros bair-
ros em que a limpeza não é 
feita. Sou da base do prefei-
to, mas a administração está 
deixando muito a desejar na 
área rural. Há quase dois anos 
aguardamos a construção de 
um bueiro e até agora nada”, 
analisou o vereador Geilson.

PRAÇA DAVI GOMES
O vereador Ivanito Barbo-
sa alertou sobre a situa-
ção da Praça Davi Gomes, 
principal ponto de lazer da 
cidade. “Nossa cidade está 
uma vergonha. Na praça 
Davi Gomes tem cachor-
ro de rua em todo lugar 
e estão sujando o espaço 

de lazer das crianças. Será 
que o secretário de Meio 
Ambiente não vê que é 
preciso trocar a terra do 
parquinho, colocar tela na 
praça para que as crianças 
possam brincar de forma 
mais saudável?”, disse o 
parlamentar.

vereador Roberto Luiz Chaves. 

“É preciso mudar a qualidade 
do serviço de limpeza e de pin-
tura de meio-fio. Vi pintura de 
meio-fio sem que antes o local 
fosse limpo. Pintaram de qual-
quer jeito, com muito mato. 
Não limparam nada antes de 
começar a pintar”, observou 
o Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.
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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

 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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Qualquer pessoa 
que for encontrada 
exercendo comércio 
ambulante sem possuir 
Alvará de Licença 
terá a mercadoria 
apreendida na 
forma em que a lei 
e o regulamento 
dispuserem 

A época da colheita do café, 

Comércio ambulante: 
parlamentares cobram 
ações de fiscalização 
em Ibatiba 

segundo os comerciantes lo-
cais, resulta em um aumen-
to no volume de negócios e 
serviços em Ibatiba. Esse ce-
nário também gera um des-
conforto para os empresários 
da cidade: o surgimento de 
comerciantes ambulantes. 
Nesse sentido, os vereado-
res de Ibatiba solicitam da 
gestão municipal o fortaleci-
mento das ações de fiscaliza-
ção na cidade.

“Os comerciantes de Ibatiba 
estão gritando por socorro. 
Em época de colheita, os am-
bulantes aparecem. Sei que 
estão em busca de sustento, 
mas precisamos fiscalizar e 
saber se estão pagando seus 
impostos. É preciso que a se-
cretaria de Finanças fiscalize 
esses ambulantes”, Carlos Al-
berto Santos.

Os parlamentares também 
sugerem que a administração 

oriente os ambulantes para 
que trabalhem na legalidade.

“Estamos na época da “pa-
nha” de café e a região está 
inundada de vendedores am-
bulantes. É preciso fiscalização 
da prefeitura para que eles 
paguem as devidas taxas, pois 
eles estão nas portas das lo-
jas que pagam seus impostos 
em dia”, comentou o vereador 
Ivanito Barbosa.

“Estão em busca de 
sustento, mas preci-

samos fiscalizar”.

Carlos Alberto Santos
VEREADOR

“Eles estão nas portas 
das lojas que pagam 
seus impostos em dia”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

SAIBA MAIS
4A fiscalização local cobra taxas do comércio ambulante para oferecerem seus serviços, isso se aplica 

em todo o território nacional. 

4Para atuar em Ibatiba, é preciso que o vendedor ambulante procure a Prefeitura Municipal e pague as 
devidas taxas de licença para exercício da atividade.

4Qualquer pessoa que for encontrada exercendo comércio ambulante sem possuir Alvará de Licença terá 
a mercadoria apreendida na forma em que a lei e o regulamento dispuserem.
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Patrolamento, ensai-
bramento e conserto 
de pontes são reque-
rimentos constantes 
dos agricultores e 
vereadores de Ibatiba

Desde meados de abril, os 
cafeicultores de Ibatiba ini-
ciaram a colheita do café, que 
promete resultar em uma das 
melhores safras dos últimos 
anos. Mas a alta produtivida-
de deste ano requer melhores 
condições das estradas rurais 
para que os grãos sejam es-
coados com segurança pelos 
produtores. Os vereadores de 
Ibatiba, desde então, solicitam 
da municipalidade reforço no 
atendimento aos serviços de 
patrolamento, encaibramento 
e conserto de pontes nas co-
munidades rurais.

“Chegou a época da colheita 
e as estradas estão uma ver-
gonha. Na zona rural, os agri-
cultores estão pagando para 
fazer carreadores, acertar as 
estradas, tudo isso com di-
ficuldade. A ponte dos Iná-
cio, por exemplo, está caída 

e não tomaram providências. 
Sei que a ponte ainda está na 
garantia, pois foi feita recen-
temente. É preciso acionar 
a empresa responsável pela 
construção”, alertou o verea-
dor Ivanito Barbosa.

O vereador Jorcy Sangi cons-
tantemente solicita à gestão 
municipal melhorias nas es-
tradas de Criciúma e região. 
“Que sejam melhoradas as 
estradas dessas localida-
des. A comunidade também 
está precisando de serviços 
de limpeza e de obras para 
consertar o calçamento da-
nificado e efetuar limpeza 

Estradas rurais: 
período de colheita 
do café requer 
manutenção e 
cuidados nas vias de 
grande circulação

nas ruas”, comentou o parla-
mentar.

Em São José de Meriti, o ve-
reador Roberto Luiz Chaves 
identificou que é preciso ma-
nutenção da ponte da loca-
lidade. “A ponte no Córrego 
São José de Meriti está caindo 
e já foi enviado ofício com in-
dicação desde março, mas até 
hoje a secretaria de Obras não 
respondeu. É preciso consertar 
a ponte para escoamento do 
café naquela região”, reforçou 
o vereador.

ESTRADAS 
DE TERRA
Além das localidades rurais, 
loteamentos urbanos que 
ainda não contam com calça-
mento também precisam de 
obras de patrolamento.

“No bairro São Sebastião, no 
loteamento Pimentel, as es-
tradas estão em total aban-
dono. É preciso fazer o ni-
velamento e ensaibramento 
nesses locais”, indicou o vere-
ador Fábio Ambrózio.

Comércio ambulante: 
parlamentares cobram 
ações de fiscalização 
em Ibatiba 

oriente os ambulantes para 
que trabalhem na legalidade.

“Estamos na época da “pa-
nha” de café e a região está 
inundada de vendedores am-
bulantes. É preciso fiscalização 
da prefeitura para que eles 
paguem as devidas taxas, pois 
eles estão nas portas das lo-
jas que pagam seus impostos 
em dia”, comentou o vereador 
Ivanito Barbosa. “Precisamos das vias 

em bom estado para 
escoar a safra de café”.

Jorcy Sangi
VEREADOR
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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

Ivanito Barbosa 
de Oliveira

4	Apresenta Moção de Pe-
sar pelo passamento de 
Neves Rosa Dias, ocor-
rido no dia 31/05/2018.

4	Indica patrolamento 
e ensaibramento no 
Córrego do Pontal. 

4	Indica a realização de 

reparos na rede de es-
goto no bairro Lacer-
da, onde o bueiro en-
contra-se descoberto.

4	Indica a troca de lâm-
padas queimadas na 
rua Armiro Tomé de 
Aquino e na rua 18 de 
outubro, no bairro Ipê.

4	Indica a construção de 
dois quebra-molas na co-
munidade de Criciúma, 
sendo um perto da fazenda 
do sr. Tarciso e o segundo 
perto do local conhecido 
como “Gambiarra”.

4	Indica a construção de 
dois quebra-molas na 

4	Indica a necessidade de 
uma separação por lista 
das vans que vão para Vi-
tória, Vila Velha e Serra e 
seus passageiros.

Carlos Alberto 
dos Santos

Geilson Dias 
Tomaz

4	Requer demonstração do 
que foi feito para que pu-
desse sanar as reivindica-
ções feitas pelo Ministério 
do Trabalho a respeito do 
EPIs dos agentes comu-
nitários de saúde.

4	Indica limpeza nas valas do 
bairro Vila Nova.

comunidade de Criciúma, 
sendo um antes e outro de-
pois da encruzilhada que dá 
acesso a Igreja Assembleia 
de Deus.

4	Indica a construção de 
dois quebra-molas, no 
morro de dá acesso à co-
munidade dos “Almeidas”.

4	Indica a instalação de 
placas alertando sobre 
a passagem de ciclista e 
pedestres nas rodovias de 
Ibatiba.

4	Indica a retirada dos que-
bra-molas existentes an-
tes e depois da faixa sus-
pensa construída em frente 
à escola Maria Trindade de 
Oliveira.

4	Indica pavimentação do 
trecho existente entre as 
ruas Antônio Francisco de 
Amorim e rua Manoel Luís 
Trindade.

4	Indica a construção de 
um quebra-molas na rua 
Mont-mor no bairro Ipê.

4	Indica a construção de, 
no mínimo, cinco ciclo-
vias na sede do município. 
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