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São muitos os 
requerimentos dos 
parlamentares para 
que sejam executados 
serviços de melhorias 
nas estradas rurais 
do município para 
facilitar o escoamento 
da produção cafeeira

A partir do próximo mês se ini-
cia a colheita de café em Ibati-
ba e nos municípios vizinhos. E 
este ano, o período das chuvas 
atrasou e vem causando mui-
ta preocupação entre os par-
lamentares e a população da 
zona rural, pois a situação das 

Chuvas e início da colheita de café: 
vereadores solicitam melhorias 
urgentes nas estradas de Ibatiba

estradas não é ideal para escoar 
a produção cafeeira. Mas desde 
março deste ano, os vereadores 
vêm encaminhando requeri-
mentos e indicações de serviços 
ao Poder Executivo.

“É preciso fazer reparos em to-
das as estradas rurais do muni-
cípio, pois estão sem condições 
de transitar”, disse o vereador 
Roberto Luiz Chaves, em um re-
querimento encaminhado pela 
Câmara à Prefeitura Municipal.

De acordo com o vereador 
Jorcy Sangi, em algumas loca-
lidades há anos não é efetua-
do o serviço de patrolamento 
das estradas. “Infelizmente, 
nesta administração, as estra-
das paralelas da Água Potável 
e próximas ao Sr. José Teeiro 
ainda não viram patrolamen-
to”, comentou parlamentar.

A comunidade de Santa Cla-
ra, bastante habitada e com 
vias de grande movimenta-
ção, sempre está nas pautas 
de requerimentos e indicações 
dos vereadores de Ibatiba. O 

patrolamento na localidade 
foi novamente solicitado pelo 
vereador Fábio Ambrozio Nas-
cimento Trindade.

Outro serviço essencial para 
que os veículos transitem com 
segurança nas estradas rurais é 
a colocação de saibro nos tre-
chos de maior movimentação. 

“As estradas estão precisan-
do de cuidados. Já solicitei o 
ensaibramento nas comuni-
dades do Pontal e Resgate, 
especialmente, para melhorar 
o trânsito dos moradores da-
quela região”, analisou o vere-
ador Geilson Dias Tomas.

Muitos trechos das estradas 
do programa “Caminhos do 
Campo” necessitam de re-
capeamento com urgência, 
segundo os parlamentares, 
para dar segurança dos ca-
feicultores. 

“Em Santa Clara a estrada 

Durante as chuvas, os im-
pactos na zona rural tam-
bém são muitos: ruas com 
buracos, falta escoamento 
das águas pluviais e muita 
lama nos bairros.

“No bairro Lacerda tem uma 
rua que está com tantos bu-
racos que taxistas não estão 
querendo levar os clientes, 

Trecho precisa de recapeamenTo

impacTos das chuvas 
na zona urbana

está um perigo. Também é 
preciso colocar uns dois que-
bra-molas. A gente cobra o 
Governo do Estado e tenho 
certeza que será feito um 
recapeamento nas estradas 
do programa Caminhos do 
Campo”, comentou o verea-
dor Ivanito Barbosa.

não querem nem entrar na 
via”, comentou o vereador 
Paulo Costa e Silva.

Por meio das indicações de 
serviços dos vereadores, a 
Câmara Municipal encami-
nhou diversos requerimen-
tos para que os serviços se-
jam executados pelo Poder 
Executivo.
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parlamentares saem em comissão 
e solicitam investimentos urgentes 
em transporte para atendimento 
à saúde.

em períodos de chuva, 
cuidados redobrados para 
evitar proliferação do 
mosquito da dengue.pág3 pág4

mais uma vez a preocupação 
com o número de cães soltos nas 
ruas de ibatiba gera indicações e 
requerimentos. pág3
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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.

4	Indica a regularização 
fundiária urbana do mu-
nicípio incluindo a Vila de 
Santa Clara e Criciúma.

4	Indica a retirada das ár-
vores que ficam na BR 
262, no km ES 195, na di-
visa de Ibatiba com o mu-
nicípio de Lajinha (MG).

4	Indica patrolamento na 
comunidade de Santa Clara.

4	Indica reparos no calça-
mento da rua Luiz Carlos 
Monteiro, no Ipê (foto).

4	Indica a realização de 
reparos na ilumina-
ção no trevo de San-
ta Clara.

4	Indica que seja resolvido o pro-
blema da coleta de lixo na co-
munidade de Criciúma, pois o 
veículo está descoberto e, com 
isso, deixa lixo no trajeto. 

4	Indica a instalação de 
12 manilhas no Córre-
go das Pedras, em São 
José do Meriti, próximo 
à estrada vicinal.

4	Indica que sejam feitos 
reparos em todas as 
estradas rurais do mu-
nicípio, pois estão sem 
condições de transitar.

4	Requer informações da 
emenda parlamentar 
referente à ambulân-
cia semi UTI.

4	Requer informações 
sobre as máquinas 

Fábio Ambrozio 
Nascimento

Jorcy Miranda 
Sangi

Roberto Luiz 
Chaves

Ivanito 
Barbosa

Geilson de 
Santa Clara

4	Indica a construção de 
uma escadaria em frente 
à igreja do pastor Mário.

4	Indica que seja resolvido o 

Elias Cândido 
da Silveira

recebidas pela senado-
ra Rose de Freitas e pelo 
deputado Givaldo Vieira, 
que estão paradas.

4	Requer informações so-
bre as providências toma-
das em relação às duas 
ambulâncias que estão 
paradas na cidade de Ca-
choeiro de Itapemirim.

4	Indica a retirada das pe-
dras que estão na BR 262 
entre os trechos do patri-
mônio de Batatinha a Alto 
Inês.

4	Indica a troca da grade do 
bueiro no bairro São José, 
nas mediações da igreja ca-
tólica e a capela mortuária.

4	Indica a construção de 
quebra-molas nas estra-
das do Caminhos do Cam-
po nos córregos da Cam-
braia e do Carangola.

problema dos bueiros 
entupidos nas ruas De 
Ibatiba.

4	Indica que seja resol-
vido o problema do 
estacionamento de 
caminhões na Aveni-
da 7 de novembro.

4	Indica a drenagem da 
rua que fica nas ime-
diações da Escola David 
Gomes (foto).
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Os serviços de 
saúde prestados aos 
munícipes entram 
novamente na pauta 
de discussões e 
ações dos vereadores 
de Ibatiba, que 
questionam também 
sobre emendas 
parlamentares 
para compras de 
ambulâncias que 
não são utilizadas  

Para os vereadores de Iba-
tiba, quando o assunto é a 
prestação de atendimento à 
saúde do cidadão a pauta de 
discussão e de ações se torna 
ainda mais urgente. Em co-
mitiva, os vereadores Roberto 
Luiz Chaves, Fábio Ambrózio 
Nascimento Trindade, Carlos 
Alberto dos Santos, Ivanito 
Barbosa, Elias Cândido da Sil-
veira, José Paulo Costa e Silva 
e Geilson Tomaz fiscalizaram 
os serviços e a infraestrutura 
do Pronto-atendimento (PA) 
de Ibatiba e também a situa-
ção das ambulâncias. 

De acordo com os vereadores, 
é urgente a reforma estrutural 
do PA para melhorar o aten-
dimento aos pacientes, assim 
como investir em insumos e 
medicamentos.

Após a comitiva de fiscaliza-
ção, os vereadores reforçaram 
as análises e requerimentos re-
lacionados à saúde durante as 
sessões ordinárias do mês de 
abril. Os parlamentares enfati-
zaram a urgência de realizar a 
compra ou conserto de ambu-
lâncias para o município, assim 
como outros transporte de pa-
cientes, e a reforma estrutural 
do Pronto-atendimento.

“Em dois anos de mandato 
da nova gestão do município, 
encontramos muitos carros 
quebrados. Por que vans que 
transportam pacientes a ou-
tros municípios e ambulân-
cias não são consertadas para 

Fiscalização: parlamentares 
saem em comissão e solicitam 
investimentos urgentes em transporte 
para atendimento à saúde

prestar um serviço de qualida-
de? Já solicitei ao Poder Exe-
cutivo o quantitativo de carros 
da saúde que estão parados. É 
preciso sabermos o que real-
mente acontece na secretaria 
de Saúde para resolvermos 
esse problema”, analisou o ve-
reador Ivanito Barbosa.

O vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo questionou 
sobre o fato do município alu-
gar veículos em detrimento ao 
conserto das ambulâncias da 
Prefeitura que estão quebradas.

“Por que não pagar o conser-
to de uma ambulância UTI ao 
invés de alugar um veículo?”, 
indagou o vereador, que tam-
bém informou sobre o grande 
número de locação de veículos 
na administração municipal 
e sobre o baixo investimento 
em conserto de veículos pró-
prios da administração.

emenda 
parlamenTar
O vereador Roberto Luiz Cha-
ves alertou sobre o cancela-
mento de recursos provenien-
tes de emendas parlamentares 
por falta de retorno da admi-
nistração municipal.

“Estamos perdendo as emen-
das parlamentares destina-
das à compra de ambulân-
cias que tanto utamos para 
conseguir junto aos nossos 
deputados. A ambulância se-
mi-UTI não foi comprada até 
hoje. Gostaria de saber sobre 
a emenda de R$ 170 mil, por 
que ainda não foi executada”, 
comentou o vereador Rober-
to Magnético.

Os parlamentares, por meio 
da Câmara de Ibatiba, enca-
minharam ofícios e requeri-
mentos para a Prefeitura Mu-
nicipal e aguardam o retorno 
para esclarecer os pontos 
questionados ao atendimento 
à saúde.

<	Cães de rua. Mais uma vez, a preocupação com o grande número de cães soltos nas ruas de Ibatiba geram 
indicações e requerimentos dos parlamentares do município. O vereador Fábio Ambrózio já alertou sobre o 
surto de leishmaniose pelo qual o município passou e novamente requer atenção da secretaria de saúde. “Já 
solicitei ao governador do Estado um Centro de Zoonoses para o município. Está perigoso para a população, 
porque tem uma enorme quantidade de cachorros soltos nas ruas, o que está gerando descontrole e 
aumento de doenças. Muitas pessoas estão com medo de andar na rua. Temos que buscar uma solução”, 
indagou o parlamentar.
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População e poder 
público devem 
redobrar cuidados para 
evitar proliferação do 
mosquito da dengue 
em períodos de chuva. 
Limpeza das ruas deve 
ser prioridade

Preocupados com o grande 
número de casos de dengue 
no município, especialmente 
neste período de chuvas 
intensas, os vereadores 
Fábio Ambrozio e Jorcy Sangi 
alertaram sobre o grande 
número de lixo nas ruas 
de bairros e comunidades 
rurais de Ibatiba. Segundo 
os vereadores, o serviço 
de coleta e de limpeza das 

Lixo nas ruas pode gerar 
focos de dengue

vias está deficitário, o que 
pode acarretar em focos de 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti.

“O bairro Ipê parece estar 
abandonado devido ao grande 
volume de lixo nas ruas. E 
como querem acabar com 
a dengue, com toda aquela 
sujeira?”, indagou o vereador 
Fábio Ambrózio sobre a falta 
de coleta de lixo na localidade.

A realização de limpeza de ruas, 
canteiros e bueiros também é 
solicitada na zona rural. 

“Nas comunidades de Três 
Pontes e Criciúma é preciso 
desentupir os bueiros e realizar 
limpeza no local”, solicitou o 

vereador Jorcy Sangi.

combaTe 
ao mosquiTo    
Os cuidados no combate 
ao mosquito Aedes aegypti 
devem ser durante todo 
ano, inclusive neste período 
de chuvas, com limpeza 
das ruas e quintais das 
casas. A municipalidade 
deve manter as vias limpas, 
bueiros desentupidos, além 
de reforçar a fiscalização e 
vigilâncias nas residências.

Já a população deve adotar 
medidas que impeçam o 
mosquito de se proliferar. 
Confira a seguir.

como se prevenir
Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

Tirar água dos pratos de plantas;

Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de 
garrafa, folhas e sacolas plásticas;

Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e 
caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

Parlamentares denunciam sobre situação 
precária de quadra e escolas municipais

Nas últimas sessões da Câ-
mara de Ibatiba, os parla-
mentares denunciaram a 
situação precária de muitas 
escolas e quadras do municí-
pio. Muitas delas apresentam 
perigo aos estudantes: gra-
des de proteção destruídas, 
lixo acumulado, salas com 
piso sem acabamento, mó-
veis acumulados, parquinhos 
abandonados são alguns dos 
cenários registrados pelos 
vereadores Fábio Ambrózio, 
Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo e Elias Cândido da 
Silveira, nas escolas “Marlene 
Ávila”, “David Gomes”, “He-
lena Almocdice Valadão” e 
da quadra “João José de Frei-
tas”. Confira as fotos regis-
tradas pelos vereadores.
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