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Para vereadores, são 
urgentes as instalações 
de redes de esgotos 
em novos loteamen-
tos. Ruas do município 
perderam parte do 
calçamento após as 
chuvas e impedem o 
trânsito dos moradores

São frequentes as atividades 
de fiscalização e monitora-
mentos dos parlamentares de 
Ibatiba pelas ruas do municí-
pio. Nas últimas semanas de 
maio, após o período das chu-
vas, os vereadores intensifica-
ram os pedidos de indicações 
de obras para serem efetiva-
das pelo Poder Executivo, es-
pecialmente as que envolvem 
melhoras nos calçamentos no 
bairro Novo Horizonte e no 
bairro Lacerda.

“Após as chuvas, no Bairro 
Novo Horizonte o calçamen-

Parlamentares indicam obras
de pavimentação e de rede de esgoto 
em diversos bairros de Ibatiba

to de uma das ruas soltou e 
abriu um buraco. Servidores 
da Prefeitura estiveram no 
local para fazer o reparo, mas 
depois de três, quatro dias, 
o calçamento soltou nova-
mente. Se o trabalho for feito 
daquele jeito, estarão jogan-
do dinheiro fora”, analisou o 
vereador Ivanito Barbosa. De 
acordo com o parlamentar, na 
rua passam ônibus escolar, ca-
minhão e carros de passeio. 

“No bairro Lacerda existe uma 
rua que está com tantos bu-
racos que taxistas não estão 
querendo levar os clientes, 
não querem nem entrar na 
via”, comentou o vereador 
José Paulo Costa e Silva.

Durante as últimas sessões 
da Câmara, os vereadores 
também solicitaram plane-
jamento na ligação da rede 
de esgoto às casas do lotea-
mento próximo à Madeireira 
Toledo.

“Quero pedir a secretaria de 
obras que possa resolver a si-
tuação da rede de esgoto na 
rua Projetada, porque o local 
já é habitado, com algumas 
casas, e isso está causando 
transtorno aos moradores”, 
comentou o vereador.

“Nossas ruas estão cada dia 
mais esburacadas. Além disso, 
nossa cidade está suja”, sinali-
zou o vereador Marcus Rodri-
go Amorim Florindo.

Investimento de quase meio 
milhão para construção da nova 
sede do Centro de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos.

Contribuinte em débito que 
aderir ao programa poderá ter 
redução do valor das multas e 
juros dos débitos.pág3 pág3

Após indicações dos vereadores, 
Comunidade de Santa Maria 
comemora inauguração da quadra 
“João José de Freitas”. pág2

EStrAdAS 
rurAIS
Os parlamentares também 
reforçaram a indicação de 
serviços nas estradas ru-
rais, para atender aos pro-
dutores de café durante o 
período da safra.

“No trevo de Iúna até o 
José Teeiro ainda não foi 
feito trabalho de patro-
lamento nas estradas nos 

últimos anos”, alertou o 
vereador Jorcy Sangi.

“É preciso fazer um nive-
lamento na estrada do 
Córrego dos Custódio, que 
ainda não recebeu manu-
tenção nos últimos anos, 
assim como depois da en-
cruzilhada do Pontal. Mui-
tos agricultores precisam 
dessas vias para escoar 
seus produtos”, relatou o 
vereador Geilson Dias To-
maz.
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Comunidade de San-
ta Maria comemora 
inauguração da qua-
dra “João José de 
Freitas”

Após a Câmara Municipal enviar 
indicações de serviços de obras 
para serem executadas pela ad-
ministração municipal na qua-
dra de esportes “João José de 

A construção do 
novo Centro Convi-
vência e Fortaleci-
mento de Vínculos, 
que será localizado 
na área do antigo 
programa Peti, no 
Bairro Lacerda

O Serviço Convivência e For-
talecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes de 
Ibatiba ganhará nova sede, 
com investimentos de qua-
se meio milhão de reais. A 
construção do novo centro, 
que será localizado na área 
do antigo programa Peti, no 
Bairro Lacerda, foi anunciada 
no dia 10 de maio. O verea-
dor Elias Cândido da Silveira 

Após indicações dos 
vereadores, Santa 
Maria inaugura 
reforma de quadra

Freitas”, um novo espaço foi en-
tregue aos moradores de Santa 
Maria no início de maio.

A quadra recebeu uma refor-
ma geral, que já possibilitou 
a realização de um torneio de 
futsal no dia da inauguração. 
A solenidade de entrega da 
obra foi acompanhada pelos 
vereadores Elias Cândido da 
Silveira e José Paulo Costa e 

Silva junto à diversas liderança 
locais e ao deputado federal 
Amaro Neto.

Nos últimwos meses, além da 
quadra, a comunidade rece-
beu a Unidade Básica de Saú-
de e a reforma geral da escola 
(que conta com rede de sane-
amento, e que por isso passa a 
ser a primeira escola de Ibati-
ba a ter esgoto 100% tratado). 

Investimento de quase 
meio milhão para nova 
sede de projeto social 

acompanhou o evento, junto à 
população de diversas lideran-
ças municipais.

O investimento é uma parceria 
com o governo do Estado, atra-
vés do Fundo de Combate a Po-
breza – Funcop.

O novo espaço contará com 

duas salas amplas, cozinha, 
banheiros, tudo novo e di-
mensionado para atender 
em média 60 crianças e 
adolescentes. A obra será 
executada por uma empresa 
terceirizada, contratada atra-
vés de processo de licitação, 
tendo um prazo de seis me-
ses para sua entrega.
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Quem aderir ao 
programa poderá 
ter redução do 
valor das multas e 
juros dos débitos 
com o município  

Até o dia 28 de junho, os 
contribuintes que estão 
em débito com o muni-
cípio poderão quitar suas 
dívidas com descontos 
nos juros e garantirem 
sua regularização fiscal. 
Trata-se do projeto Re-
gularize Ibatiba, aprovado 
por unanimidade pelos 

vereadores no final de fe-
vereiro e que desde março 
vem resultando em negocia-
ções que beneficiam tanto 
a administração municipal 
quanto o cidadão.

O projeto é destinado aos 
contribuintes que querem 
quitar seus débitos munici-
pais, como IPTU, Imposto 
sobre serviços, multas por 
infração, taxa de coleta de 
lixo, de vigilância sanitária, 
entre outros débitos.

“As pessoas que estão em 
atraso com o IPTU, por 

Presidente da 
Câmara, Carlos 
Alberto Santos, 
parabeniza os 
vereadores pela 
coerência nas 
análises e votações

Na sessão do dia 10 de maio, 
durante a votação, e poste-
rior aprovação, do projeto de 
Lei que autoriza abertura de 
crédito adicional suplementar 
de R$ 176,2 mil para o Poder 
Executivo, o Presidente da Câ-
mara, Carlos Alberto Santos 
destacou a imparcialidade e 
coerência dos legisladores ao 
discutirem as pautas.

“Estou muito orgulhoso de 
participar de uma Câmara 
de vereadores onde se discu-
te coerentemente sobre os 
projetos de melhorias para o 
município, independente se 

Após indicações dos 
vereadores, Santa 
Maria inaugura 
reforma de quadra

Parlamentares discutem
abertura de crédito suplementar

é membro da base ou se é da 
oposição ao governo atual”, 
avaliou o Presidente Carlos 
Aberto Santos.

O projeto de suplementação 
visa destinar recursos para 
eventos na cidade (Motofest, 
encontro com cafeicultores, 
Dia da Consciência Evangéli-
ca), para realização do Con-
curso de Qualidade do Café 
Arábica e para aquisição de 
terreiro suspenso e constru-
ção de fossas sépticas nas co-
munidades rurais.

Os parlamentares elogiaram o 
fato de o projeto apresentar o 
destino dos recursos.

“Nós nunca nos negamos a 
autorizar projetos como esse. 
A gente autoriza desde que o 
investimento seja justificado”, 
comentou o vereador Fábio 
Ambrózio Nascimento Trin-

Silva junto à diversas liderança 
locais e ao deputado federal 
Amaro Neto.

Nos últimwos meses, além da 
quadra, a comunidade rece-
beu a Unidade Básica de Saú-
de e a reforma geral da escola 
(que conta com rede de sane-
amento, e que por isso passa a 
ser a primeira escola de Ibati-
ba a ter esgoto 100% tratado). 

dade.

“A discussão sobre o pedido 
de autorização de suplemen-
tação, nós sabemos para onde 
está indo o dinheiro, o que 
está sendo feito com o inves-
timento”, completou o vere-
ador Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo.

O vereador Ivanito Barbo-
sa também concordou que, 
quando o projeto traz infor-
mações completas, de forma 
mais transparente da destina-
ção dos recursos, os parlamen-
tares analisam sempre que há 
benefícios para a população.

“Quando a prefeitura preci-
sa suplementar o orçamento 
para algum projeto é só nos 
informar porque votaremos 
sempre em favor dos cida-
dãos”, disse o vereador Ivanito 
Barbosa.

Projeto incentiva contribuintes em débito 
a quitarem suas dívidas de IPTU 

exemplo, podem continuar 
tentando regularizar seus dé-
bitos utilizando os benefícios 
do Programa Regularize Iba-
tiba, no setor de Tributação 
da Prefeitura”, explica o Pre-
sidente da Câmara, Carlos 
Alberto Santos.

O Regularize Ibatiba é uma 
oportunidade para os con-
tribuintes, pessoa física ou 
jurídica, que possuem dívi-
das junto ao município, ajui-
zadas ou não, de quitar seus 
débitos de taxas, impostos 
e multas, com até 100% de 
desconto de juros e multas, 

parcelando em até seis ve-
zes. Esta é a segunda edição 
do programa, que, em 2017, 

teve 100 adesões, em sua 
maioria de contribuintes 
com dívidas de IPTU.
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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

Marcus Rodrigo 
Florindo

Fábio Ambrózio 
Nascimento

4	Indica construção de 
uma faixa de sinaliza-

4	Indica a construção de 
baias para os cavalos 
na entrada da cidade.

4	Indica a colocação de 
placas de sinalização 
de velocidade perto 
dos radares da BR 262, 
próximos à Ibatiba.

4	Indica a resolução do 
problema da ilumi-
nação na Rua do Es-
tádio Heitor Batista 
Miranda (Mirandão) e 
que fosse feito reparos 
no muro do Estádio.

4	Indica a resolução do 
problema da rede de 
esgoto na Rua Proje-
tada, no loteamento 
próximo à Madeireira 
Toledo.

4	Indica a mudança de 
estacionamento ape-
nas de um lado da Rua 

Geilson Dias 
Tomaz

Elias Cândido 
da Silveira

4	Indica a reforma no cha-
fariz da Praça Central, e 
a solução de do proble-
ma dos animais que têm 
acesso ao parquinho.

4Requer informações so-
bre o uso do Museu dos 
Tropeiros, pois o mesmo 
se encontra fechado a al-
gum tempo.

4	Indica a construção 
de quebra-molas em 
frente à Delegacia Ci-
vil na Avenida Sérvulo 
Rodrigues Trindade.

4	Requer informações 
da paralisação da obra 
da paralela da Rua The-
odomiro Dias Santiago 
no bairro Floresta.

4	Indica a necessidade 
do término da qua-
dra poliesportiva da 
Escola David Gomes.

4	Indica a varrição das 
ruas de Ibatiba, para 
diminuir a poeira, bem 
como melhorar a ima-
gem da cidade.

4	Indica a necessidade de 
nivelamento e melhora-
mento da estrada vicinal 
no final do asfalto do Cór-
rego Carangolas (Boa Vista) 
no sentido Monte Cristo.

4	Indica a melhoria na Rua 
Antônio Francisco de 
Amorim, para melhorar 
acessibilidade dos que cir-
culam entre o bairro Boa 
Esperança e o Centro da ci-
dade via capela mortuária.

4	Indica a melhoria das estra-
das vicinais de acessos aos 
Córregos Rodrigues, Paraíso 
e Santa Clara dos Onofres.

4	Requer cópia do contrato 
da empresa responsável 

pelos cartões de abaste-
cimento de todos os car-
ros do município, e infor-
mações da quantidade de 
cartões e quantos cartões 
cada veículo pode ter.

4	Requer cópia da ocor-
rência do incêndio da 
ambulância, informação 
se possuía seguro.

ção perto do Posto 
Atlantic.

4	Indica a substituição 
do portão da creche 
Criança Feliz, na co-
munidade de Santa 
Clara.

4	Indica a manuten-
ção das estradas do 
projeto Caminhos do 
Campo em Criciúma.

4	Indica a manutenção 
na parte elétrica do 
postinho da comuni-
dade de Santa Clara.

4	Requer informações da 
empresa que ganhou a 
licitação de saibro e o va-
lor da mesma.

4	Requer informações do 
pagamento da empresa 
Livre Ambiental Eireli-ME.

Theodomiro Dias Santia-
go, bairro Floresta.

4	Indica a colocação de 
manilhas na vala pró-
xima à propriedade do 
falecido ex-prefeito Le-
ondines Alves Moreno.

4	Indica a construção de 
uma pracinha no Pró 
Morar 2.

4	Indica a sinalização debai-
xo da ponte nas proximida-
des da oficina Charpinel.

Ivanito  
Barbosa

4	Requer informações 
do seguro da ambu-
lância que incendiou 
no dia 25/04/2019. 
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