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Vereadores requerem 
informações sobre 
corpo clínico do PA do 
município e sugerem 
abertura de CPI para 
analisar as reclama-
ções dos pacientes so-
bre a falta de médico 
de plantão no hospital

Ao longo do primeiro semes-
tre deste ano, os vereadores 

Emergência na saúde: parlamentares 
solicitam plantão médico no pronto-
atendimento de Ibatiba

de Ibatiba realizaram diversas 
visitas de fiscalização, envia-
ram dezenas de requerimen-
tos e indicações ao Poder Exe-
cutivo e também foram em 
comitiva ao Pronto-atendi-
mento do município em bus-
ca de soluções para melhorar 
o serviço de saúde prestado à 
população. 

Nos últimos meses, os vere-
adores vêm recebendo ainda 

mais denúncias de pacientes 
que não recebem atendimen-
to médico de emergência no 
hospital, pois, segundo rela-
tos, não encontram profissio-
nais de plantão.

“A gente sabe da dificuldade 
de encontrar e contratar mé-
dico. Nós temos que encontrar 
uma solução. Se um único mé-
dico não consegue atender à 
demanda e se o município não 
tem dinheiro para contratar 
mais médicos, alguma solução 
deve ser pensada. Em Ibatiba, 
às vezes, um médico tem que 
atender 200 pessoas”, analisou 
o Presidente da Câmara, Carlos 
Alberto dos Santos.

O vereador José Paulo Costa e 
Silva reforça as denúncias da 
população. “É difícil para qual-
quer ibatibense que precisa de 
atendimento médico chegar 
ao PA e não encontrar um mé-
dico de plantão”, comentou 
durante a sessão ordinária da 
Câmara do dia 25 de junho. 

A falta de médicos de plantão 
na unidade de pronto-atendi-
mento gerou análises e discus-
sões na Casa de Leis.

“A conversa de palanque da 
atual gestão é que teria mé-
dico no pronto-atendimento. 
Se não tem como atender fe-
cha as portas porque aí não dá 
confusão. As pessoas querem 
ser atendidas, mas não tem 
médico”, reforçou o vereador 
Elias Cândido da Silveira.

Associação de produtores rurais 
de Cafarnaum foi contemplada com 
trator, carreta e batedeira 
de cereais.

No recesso parlamentar os 
trabalhos dos vereadores e 
o atendimento à população 
continuam.pág4 pág4

Reforma de escolas, manutenção de 
estradas e limpeza de ruas foram 
alguns dos requerimentos enviados 
pela Câmara ao Executivo.pág3

ComitivA
Em abril, os vereadores 
Roberto Luiz Chaves, Fá-
bio Ambrózio Nascimento 
Trindade, Carlos Alberto 
dos Santos, Ivanito Bar-
bosa, Elias Cândido da Sil-
veira, José Paulo Costa e 
Silva e Geilson Tomaz for-
maram uma comitiva para 
fiscalizar os serviços e a 
infraestrutura do Pronto-
-atendimento (PA) de Iba-
tiba e também a situação 
das ambulâncias.

“O atendimento no PA 
está ainda pior depois que 

fizemos fiscalização no lo-
cal. Parece que não signifi-
camos nada para os gesto-
res do município, pois não 
atendem aos nossos re-
querimentos e indicações. 
São muitos os desabafos 
das pessoas sobre os aten-
dimentos do PA”, analisou 
o vereador Fábio Ambrozio 
Nascimento Trindade.

“Será possível que não há 
solução para esses proble-
mas? Essa situação está 
uma vergonha. Saúde é 
coisa séria”, disse o verea-
dor Ivanito Barbosa sobre 
os relatos.

Responsabilidade
Ao analisar as diversas ma-
nifestações da população 
e dos demais parlamenta-
res, o vereador Roberto Luiz 
Chaves sugeriu que uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) fosse forma-
da para apurar os relatos de 
falta de atendimento mé-
dico de plantão no pronto 
socorro do município.

“Quando falta médico, sei 

que tem um diretor clíni-
co que precisa arcar com 
o plantão, na falta de um 
médico, mas disseram que 
esse profissional não se en-
contra na região para aten-
der ao PA quando é preciso, 
o que vem resultando nessa 
situação toda. Sugiro que 
possamos avaliar a abertu-
ra de uma CPI para apurar 
esse fato”, relatou o parla-
mentar.
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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 realização de ser-
viços de ensaibramento 
na comunidade de Santa 
Maria de Baixo.

4	Indica a realização de 
obras de revitalização do 
cemitério de Criciúma.

4	Indica a instalação de câ-
meras de monitoramento 
no município de Ibatiba.

4	Moção de pesar pelo pas-
samento de Wanda Fer-
nandes Dias.

4	Moção de aplauso ao de-

4	Indica o serviço de coleta 
de lixo na comunidade do 
Pontal.

4Indica a melhorias das 
estradas do Córrego Pon-
tal e Córrego do Resgate.

4Indica a realização de re-
paros na infraestrutura 
da escola de Pontal.

4Indica a realização de re-
paros nos bueiros do 
Córrego dos Onofres.

4	Indica a realização 
de reparos no morro 
do Pontal.

4Moção de pesar pelo 
falecimento de Maria 
Amorim, ocorrido no 
dia 9 de junho deste 
ano.

4	Moção de aplausos ao dele-
gado da Polícia Civil, Claudio 
Rodrigues, à escrivã Marcela 
Florindo, aos investigadores 
Cintia e Carlinhos e a toda a 
equipe da Polícia Civil de Ibati-
ba e de Minas Gerais e Polícia 
Militar do ES e de MG, pelos 
trabalhos que resultaram na 
prisão dos dois suspeitos do 
assassinato da enfermeira Jés-
sica Assis Marques.

4	Moção de pesar pelo 
falecimento da senho-
ra Cervina dos Santos, 
ocorrido no dia 01 de 
junho de 2019.

4	Moção de pesar pelo 

Fábio Ambrozio 
Nascimento

Todos os 
veredores

Roberto Luiz 
Chaves

Ivanito 
Barbosa

Geilson de 
Santa Clara

4	Indica a construção de 
quebra-molas na Aveni-
da Sérvulo Rodrigues Trin-
dade.

4	Indica que seja encami-
nhado o ofício ao Go-
verno do Estado para a 
construção de quebra-
-molas no Córrego dos 
Carangolas.

4	Indica a manutenção da 

Elias Cândido 
da Silveira

falecimento de Jéssica As-
sis Marques, ocorrido no 
dia 17 de junho de 2019.

4	Requer da Prefeitura Mu-
nicipal informações sobre 
todas as notas fiscais do 
Pronaf e quais pagamen-
tos foram realizados des-
de a posse do atual secre-
tário até o momento.

4	Requer informações 
sobre as atividades do 
diretor clínico do Pronto-
-atendimento de Ibatiba.

Rua Armindo José nas 
proximidades da casa 
do senhor Djalma.

4	Indica a instalação 
de lixeiras nos bairros 
Brasil Novo e Novo 
Horizonte (próximo à 
residência do senhor 
Vicente Silveira).

legado da Polícia Civil da cida-
de de Ibatiba.

4	Requer vistoria \ laudo ur-
gente nas dependências das 
escolas municipais de educa-
ção infantil e ensino funda-
mental de Ibatiba.
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Reforma de escolas, 
manutenção de 
estradas rurais e 
limpeza de ruas 
foram alguns dos 
requerimentos e 
indicações de serviços 
enviados pela Câmara 
ao Poder Executivo

Com o objetivo de sempre 
buscar atender às deman-
das de melhorias para o bem 
comum dos ibatibenses, 
os parlamentares realizam 
constantes fiscalizações dos 
serviços prestados pela ad-
ministração municipal em 

Santa Clara, Pontal e Alto Inês: 
vereadores reforçam solicitações 
de melhorias para as comunidades

diversos bairros e comuni-
dades rurais. No último mês, 
foram muitas as solicitações 
de reformas de escolas, ma-
nutenção de estradas rurais 
e limpezas de ruas do centro 
e das comunidades de Santa 
Clara, Pontal e Alto Inês.

“É preciso olhar para as comu-
nidades e tentar fazer o me-
lhor serviço possível, sem poli-
ticagem”, lembrou o vereador 
Ivanito Barbosa. 

Confira a seguir os principais 
requerimentos dos parlamen-
tares, enviados ao Poder Exe-
cutivo.

REfoRmA 
dE EsColAs

EstRAdAs 
RuRAis
“Estou andando pelas vias 
da zona rural, mas não vejo 
as estradas ensaibradas”, 
relata o vereador Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo. 

“As estradas do Resgate e 
do Pontal também preci-
sam ser melhoradas”, re-
forçou o vereador Ivanito 

“Alguns banheiros das escolas 
municipais estão sem porta, 
principalmente o banheiro femi-
nino. Isso causa constrangimen-

Barbosa.

“Na comunidade do Zé Grilo 
começaram a “raspar” as es-
tradas, mas não finalizaram o 
serviço e o restante da estra-
da ficou sem manutenção. O 
morador da localidade logo 
adiante ficou sem ter como 
chegar em casa. É um trecho 
de 500 metros de estrada 
que precisa ser finalizado”, 
comentou o vereador Elias 
Cândido da Silveira.

to nas alunas. Peço empenho 
da secretaria de Educação 
para fazer a manutenção dos 
espaços escolares”, pontuou 
o vereador Fábio Ambrozio 
Nascimento Trindade.

“A escola do Pontal está 
caindo. Espero que a refor-
ma aconteça o quanto an-
tes, pois quero voltar à co-
munidade depois das obras 
e dar os parabéns á gestão 
do município. Peço também 
que a escola de Alto Inês 
seja reformada”, solicitou 
o vereador Ivanito Barbosa.

limPEZA 
Nos BAiRRos
“No bairro Novo Horizon-
te é preciso instalar lixeiras 
para atender aos moradores 
da região, para descartarem 
seus resíduos. Tem entulho 
e lixo no meio das ruas do 
bairro. A administração não 
pode se esquecer dos morros 
da cidade e cuidar só do Cen-
tro”, relatou o vereador Elias 
Cândido da Silveira.

“Hoje encontramos muita 
sujeira e poeira pelas ruas da 
cidade. Eu gostaria de saber 
por que não começam a lavar 
as ruas do bairro Pro-Morar? 
A poeira está prejudicando 
os moradores”, alertou o ve-
reador Roberto Luiz Chaves.
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Vereadores e comunidade de 
Cafarnaum comemoram recebimento 
de veículo e implementos agrícolas

Associação de 
produtores rurais 
da localidade foi 
contemplada com 
trator, carreta e 
batedeira de cereais, 
por meio de 
Chamada Pública

Desenvolver o setor agrícola e 

melhorar a logística da produ-
ção cafeeira são os principais 
objetivos da Associação de 
Produtores Rurais de Cafar-
naum, zona rural de Ibatiba. 
Para reforçar esses objetivos, 
no dia 24 de junho a comu-
nidade recebeu, por meio de 
Chamada Pública, um trator 
e importantes implementos 
agrícolas. Os vereadores Geil-

No período 
do recesso 
parlamentar, 
os trabalhos 
dos vereadores 
e os serviços 
administrativos e 
de atendimento 
à população na 
Câmara continuam 
normalmente. 
Apenas não 
acontecem as 
sessões ordinárias

Após a aprovação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2019, realizada 
durante sessão extraordi-
nária no dia 9 de julho, a 
Câmara de Ibatiba entrou 
em recesso parlamentar, 
conforme prevê o Regimen-
to Interno da Casa de Leis. 

As atividades legislativas, 
reuniões parlamentares e ses-

Recesso parlamentar em julho
sões ordinárias serão retomadas 
no final de julho. A 11ª sessão 
ordinária de 2019 está marcada 
para o dia 12 de agosto.

No período do recesso parla-
mentar, os trabalhos dos ve-
readores e os serviços admi-
nistrativos e de atendimento 
à população na Câmara con-
tinuam normalmente. Apenas 
não acontecem as sessões or-
dinárias.

Ainda durante o recesso, pode 
haver sessões extraordinárias. 
Caso aconteçam, serão divul-
gadas previamente pela Casa 
de Leis.

“Durante o recesso parlamen-
tar, a Câmara estará sempre 
aberta para qualquer evento 
e os vereadores à disposição 
para atender a qualquer de-
manda da população”, expli-
cou o Presidente da Casa de 
Leis, Carlos Alberto Santos.

son Dias Tomaz, Jorcy San-
gi e José Paulo Costa e Silva 
acompanharam o evento de 
entrega dos equipamentos à 
comunidade.

De acordo com o presidente da 
Associação de Produtores Ru-
rais de Cafarnaum, José Antô-
nio, atualmente, 26 famílias se-
rão beneficiadas com a parceria.

A associação foi escolhida por 
meio de uma Chamada Pú-
blica, feita quando algumas 
entidades interessadas apre-
sentaram suas propostas e a 
Comissão de Avaliação rea-
lizou a conferência de docu-
mentos. A aquisição dos im-
plementos é uma iniciativa da 
Prefeitura de Ibatiba, em par-

ceria com o Governo Federal.

Em janeiro deste ano, a Asso-
ciação de Produtores Rurais de 
Santa Maria também foi con-
templada por meio de Chama-
da Pública e recebeu plaina agrí-
cola, pá hidráulica, batedeira 
de cereais, ensiladeira, carreta 
agrícola e um caminhão.

“Durante o recesso a 
Câmara estará aberta 
para qualquer evento 

e os vereadores 
à disposição 

para atender a 
população”.

Carlos Alberto Santos
PRESIdENTE dA CâMARA
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