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Melhorias nas pontes 
e vias de acesso à 
zona rural são indi-
cações de serviços 
frequentes dos par-
lamentares ao Poder 
Executivo de Ibatiba

O período chuvoso teve início 
em outubro, e a preocupa-
ção dos vereadores de Ibatiba 
quanto à falta de manutenção 
das estradas rurais se manteve 
nas últimas semanas. As ativi-
dades dos agricultores, segun-
do os parlamentares, ficam 
prejudicadas, uma vez que 
nos próximos meses é grande 
o trânsito de caminhões para 
transportar adubos e fertili-
zantes para as lavouras.

“Chegou o período das chu-

Manutenção de estradas rurais 
e limpeza urbana na pauta de 
discussões dos parlamentares

vas e não estamos vendo as 
máquinas nas estradas para 
ajudar o produtor rural”, 
alertou o vereador José Paulo 
Costa e Silva. 

O vereador Geilson Dias 
Tomaz também cobrou da 
administração municipal 
os serviços de manutenção 
nas estradas para ajudar o 
agricultor, que movimenta 
a principal economia da re-
gião. “Gostaria que reabris-
sem as estradas do Pontal 
até o Resgate, que contêm 
curvas muito apertadas, di-
ficultando o escoamento da 
produção de café”, solicitou 
o parlamentar. 

As comunidades de Resga-
te, Água Potável e Santa Isa-
bel estão na pauta de indi-
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cações de serviços ao Poder 
Executivo do vereador Jorcy 
Sangi. “Ainda aguardamos 
os serviços de patrolamen-
to e ensaibramento em par-
te do Resgate, Água Potável 
e Santa Isabel (às margens 
da BR 262), que ainda não 

RefORMA
dA pOnTe
A reforma da “Ponte dos 
Inácio” também esteve 
entre as indicações de 
serviços mais solicitadas 
pelos vereadores nas últi-
mas sessões da Câmara. 
“A ponte dos Inácio deve 
ser reformada, e a empre-
sa ser notificada por essa 
obra, que é uma vergo-
nha”, informou o vereador 
Elias Cândido da Silveira.

A ponte apresenta várias 
fissuras e gretas que podem 

causar acidentes na comu-
nidade. “Cobrei várias vezes 
sobre o conserto dessa ponte, 
e, pela resposta que recebi do 
prefeito, a empresa já foi acio-
nada na justiça para que a pon-
te seja reformada”, comentou 
o vereador Ivanito Barbosa.

peRíMeTRO 
uRbAnO
Nos bairros da zona urbana 
de Ibatiba, os parlamentares 
sinalizaram outros importan-
tes serviços de limpeza e de 
calçamento. “O calçamento 
próximo à igreja Católica, 

foram contempladas com 
esses serviços nesta ges-
tão. Solicitamos à secreta-
ria que realizasse o serviço 
antes dos meses de chuvas. 
As estradas precisam estar 
preparadas, principalmente 
os morros”.

“Gostaria que a gestão lim-
passe os bueiros e jogasse 
um saibro na comunidade de 
Santa Clara. Faço mais esse 
apelo para que sejam resol-
vidos os problemas dos bu-
racos da estrada”, reforçou o 
vereador Ivanito Barbosa.

no bairro Novo Horizonte, 
está soltando, a situação 
está complicada. O calça-
mento de outras ruas do 
bairro precisa de reparos”, 
lembrou o vereador Elias 
Cândido da Silveira.

O parlamentar também 
comentou que está pre-
ocupado com a vasão de 
água das chuvas nas ruas 
paralelas à BR 262. “As 
obras de calçamento es-
tão a todo o vapor, mas 
não estamos vemos so-
lução para o escoamento 
de água, que pode inva-
dir as casas”, comentou o 
parlamentar.

Já o vereador Roberto Luiz 
Chaves indicou obras no 
cemitério e no Campo 
Bom de Bola: “Até hoje 
não foi feito os dois muros 
do cemitério, que estão 
quebrados até hoje. Parece 
um descaso! A promessa já 
dura uns três anos. O Cam-
po Bom de Bola também 
está abandonado”, alertou.
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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 ao Poder Execu-
tivo providenciar condi-
ções para o atendimen-
to na área de saúde, 
educação e outros, para 
os cidadãos que residem 
próximos às divisas do 
município.

4	Indica ao Poder Exe-
cutivo a realização de 
melhorias da estrada 
vicinal de acesso à co-
munidade da Neblina. 

4	Indica ao Poder Executi-
vo providenciar condi-
ções para que os mo-
toristas do transporte 
de pacientes para con-
sultas, cirurgias e outros 
procedimentos médi-
cos, fora da municipa-
lidade, sejam buscados 
em seus endereços.

4	Indica ao Poder Execu-
tivo a disponibilização 
de um terreno para 
construção da sede do 
14º Batalhão da Polícia 
Militar.

4	Indica ao Poder Execu-

Fábio 
Ambrozio 
Nascimento

tivo a providenciar forne-
cimento de medicamen-
tos, materiais de higiene 
pessoal e outros objetos 
necessários para cuidado 
de idosos, para Fundação 
de Assistência ao Idoso 
Carente Cristiano Alexan-
dre Garonci Fulanete, em 
Chalé, onde encontra-se 
13 idosos de Ibatiba. 

4	Indica ao Poder Executivo 
a implantação de rede 
para água pluvial na Rua 
Luís R. Campos. 

4	Indica ao Poder Executivo 
a conclusão das obras da 
quadra esportiva da es-
cola David Gomes, visan-
do melhorias nas aulas de 
educação física.

4	Indica ao Poder Executivo a 
realização de implantação 
de alambrado na quadra 
esportiva de Santa Clara.

4	Indica ao Poder Executi-
vo sinalizar no canteiro 
central da Avenida Mario 
Andreazza, com uma pla-
ca indicando a altura má-
xima de 2,60m, para tráfe-
go sob a ponte da BR 262, 
para alertar os condutores 
de caminhões.

4	Requer da Prefeitura 
Municipal informações 
pormenorizada do 
balancete da Receita 
Federal de empenho 
com histórico, do perío-
do compreendido entre 
janeiro de 2017 a outu-
bro de 2019.

4	Requer informações da 
municipalidade sobre 
todos os gastos du-
rante o corrente ano, 
com instalação de pal-
co, cachês de cantores 
(artistas), tendas, so-
norização, alimentação, 
hospedagem, enfim, 
todas as despesas gas-
tas com festividades e 
eventos.

4	Requer da Prefeitu-
ra Municipal cópia do 
inventário de bens, 
inclusive os adquiridos 
com recursos de fes-
tas, cantina e outras 
promoções realizadas 
pelo corpo discente e 
docente de cada escola 
municipal.

4	Requer relações dos 
responsáveis pela ma-
nutenção da ambulân-
cia que incendiou.

4	Indica ao Poder Exe-
cutivo a retirada do 
poste que se encontra 
com a base descavada 
no bairro Pró-Morar 1, 
nas proximidades do 
loteamento do Joa-
quim Binel.

4	Moção de pesar 
pelo passamento 
de Nicolas Dou-
glas de Oliveira 
Moreira, ocorrido 
no dia 05 de outu-
bro de 2019.

4	Indica a retirada do 
entulho de todos os 
bairros do município.

4	Indica a construção 
de um calçamen-
to e um muro no 
cemitério do Bairro 
Lacerda.

4Moção de pesar pelo 
passamento de Val-
dir Celino de Freitas, 
ocorrido no dia 07 de 
outubro de 2019.

Roberto 
Luiz Chaves

Jorcy
Miranda

Sangi

Elias 
Cândido 
da Silveira

4	Indica a instalação 
de rede de ilumi-
nação pública até 
a nova igreja Taber-
náculo, em frente à 

Geilson 
Dias Tomaz
residência do senhor 
Tarcísio Rodrigues.
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Atendimento à saúde: parlamentares 
solicitam mais investimentos

Ao longo do mês 
serão oferecidos 
plantões para aten-
dimento das mulhe-
res, visando à pre-
venção e combate 
ao câncer de mama 
e de colo de útero

A Secretaria Municipal de 

Outubro Rosa em Ibatiba
Saúde iniciou no dia 4 de 
outubro a Campanha Outu-
bro Rosa, com plantões para 
atendimento das mulheres 
visando prevenção e com-
bate ao câncer de mama e 
de colo de útero. Também 
foram realizadas no Nesf 
(Unidade de Saúde Adilão 
Almeida de Lima) palestras, 
atividades, aferição pressão, 

De acordo com os 
vereadores, remédios, 
exames e atendimen-
tos básicos precisam 
ser ampliados para 
que a população de 
Ibatiba e vizinhos se-
jam bem assistidos

Mantendo a rotina de fisca-
lização dos serviços públicos 
prestados pelo Executivo à 
população, os vereadores 
reforçaram a solicitação por 
mais investimentos na área 
da saúde. Para os parlamen-
tares, ainda são preocupantes 
a falta de remédios nos pos-
tos, a pouca oferta de aten-
dimento básico e especializa-
do e a realização de exames, 
principalmente os específicos 
para a saúde da mulher.

“Precisamos investir na base, 
no atendimento e na ofer-

ta de exames e remédios. A 
saúde é uma preocupação de 
todos. Também precisamos 
atender nossos vizinhos que 
moram nas divisas entre Iba-
tiba e Iúna e entre Irupi e Mu-
niz Freire, pois eles pagam os 
impostos como qualquer ou-
tro cidadão e merecem rece-
ber um bom atendimento de 
saúde no nosso município”, 
analisou o vereador Ivanito 
Barbosa de Oliveira.

“Continua faltando remédios 
simples para atender os mu-
nícipes”, reforçou o vereador 
Fábio Ambrozio Nascimento 
Trindade.

Os requerimentos dos ve-
readores são encaminhados 
frequentemente para o Po-
der Executivo, endereçado à 
secretaria de Saúde de Ibati-
ba, para as devidas análises e 
procedimentos.

Confira a programação de atendimento
LOCAL DATA E HORÁRIO

Nesf (Unidade de Saúde Adilão Almeida de Lima) às quintas-feiras, das 18h às 20h

Unidades de Saúde Pró-Morar, Santa Maria,
Criciúma e Santa Clara de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

aferição de glicose, rea-
lização de teste-rápido e 
agendamento de exames 
preventivos.

As ações ocorrerão ao lon-
go de todo o mês de ou-
tubro, com plantões para 
coleta de preventivo, exa-
mes de mamas, entre ou-
tros procedimentos.

CApelA e pRAçA públICA 
ReCebeM nOMeAções
Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram as denomina-
ções da capela mortuária 
localizada em Santa Cla-
ra, agora “Capela Mortu-
ária Lenita Souza da Silva 
– Dona Lenita”, e da praça 
localizada na Chácara do 
Alvarino, que passa a se 

chamar “Praça Leonídia 
Leocádio de Souza –Dona 
Tiafa”.

As sugestões para nome-
ação das obras foram dos 
parlamentares Geilson 
Dias Tomaz e Carlos Al-
berto dos Santos.
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Vereadores indicam 
a reestruturação e 
reabertura de um 
dos principais atra-
tivos turísticos do 
município, onde se 
encontram objetos 
históricos da cultura 
da região

Um dos principais pontos 
de visitação turística de 
Ibatiba, o Museu do tro-
peiro, está fechado há três 
anos, o que vem chamando 
a atenção da população e 
dos parlamentares, que so-

licitam a reestruturação e 
a reabertura do local. No 
espaço se encontra um im-
portante acervo histórico 
da cultura, da culinária e da 
economia da região. 

De acordo com os vereado-
res, que apoiaram a indica-
ção do vereador Fábio Am-
brózio Nascimento Trindade, 
o Museu do Tropeiro precisa 
ser reaberto o quanto antes 
para voltar a receber visitan-
tes, movimentar o turismo 
e, principalmente, se manter 
como local de memória do 
ibatibense.

“O museu está fechado, com 
as câmeras de segurança 
desligadas, e não sabemos o 
estado em que se encontram 
as peças históricas. Que o 
município possa reerguer 
o quanto antes o museu. E 
que a reforma seja feita com 
muita qualidade para que fi-
que aberta por muitos anos”, 
comentou Presidente da Câ-
mara, vereador Carlos Alber-
to dos Santos. 

De acordo com o vereador 
José Paulo Costa e Silva, o 
Museu foi interditado pelo 
Corpo de Bombeiros por fal-
ta de manutenção, inviabili-
zando a segurança do imóvel 
para visitação. 

“Temos que juntar forças 
para que o Executivo faça 
algo para que esse importan-
te ponto turístico do muni-
cípio volte a receber visitas”, 
analisou o parlamentar.

Assim como o Museu, se-
gundo os vereadores, o mo-
numento aos tropeiros, tam-
bém precisa de manutenção 
urgente. Localizado estrate-
gicamente às margens da BR 
262, a escultura da tropa si-
naliza Ibatiba como a Capital 
Capixaba dos Tropeiros. 

Há três anos fechado,
Museu do Tropeiro preocupa
os parlamentares de Ibatiba

O que dIzeM Os veReAdORes
“Nossa cidade ficou co-
nhecida nacionalmente 
como Capital dos Tropei-
ros, pelo monumento na 
BR 262, que hoje está se 
degradando”, informou 
o Presidente da Câmara, 
Carlos Alberto dos Santos.

“O Museu do Tropeiro 
está fechado há três anos. 
Não sabemos como está 
o acervo. É um ponto tu-
rístico importante, que 
foi construído em admi-
nistração passada e agora 
o museu está fechado!”, 
comentou o vereador Ro-
berto Magnético.

“No site da Prefeitura e no 
adesivo dos carros a foto 
do museu é o destaque. 
E vamos deixar o local 
fechado? É muita incoe-
rência! O resgate da nos-
sa cultura está ficando de 
lado. Não podemos perder 
isso por picuinha política”, 
alertou o vereador Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo.

“Não podemos deixar o 

Museu fechado, pois é pre-
ciso resolver o que impede 
de o museu voltar a rece-
ber os turistas. Nossa his-
tória, culinária e tradição 
precisam ser divulgadas”, 
comentou o vereador Iva-
nito Barbosa.

“É uma cultura muito im-
portante para o nosso mu-
nicípio que está deixando 
de ser divulgada. Nosso 
monumento aos tropeiros 
também precisa de manu-
tenção, sempre”, disse o 
vereador Elias Cândido da 
Silveira.

“O Museu foi interditado 
pelo Corpo de Bombeiros 
por não ter manutenção. 
Vamos trabalhar para re-
erguer o Museu, pois é 
histórico, é herança para 
os nossos filhos e netos. 
Temos que juntar forças 
para que o Executivo faça 
algo para esse importan-
te ponto turístico do mu-
nicípio”, explicou o vere-
ador José Paulo Costa e 
Silva.
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