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As Comissões Parla-
mentares de Inqué-
rito visam investigar 
as obras de reforma 
das escolas muni-
cipais e do Ginásio 
Poliesportivo, assim 
como apurar a si-
tuação das ambu-
lâncias e também 
sobre os procedi-
mentos de transfe-
rências médicas que 
não estão em con-
formidade com os 
quesitos técnicos e 
legais para atender 
as necessidades dos 
munícipes   

Após meses de fiscalização e 
análises para tentar resolver 

Câmara aprova CPIs para apurar 
supostas irregularidades em 
procedimentos nas pastas da 
Saúde e da Educação de Ibatiba

Parlamentares atentam 
para quantidade de animais 
abandonados no centro e nas 
zonas rurais. pág4

Câmara aprova requerimentos 
a serem enviados para a gestão 
para obter informações sobre uso 
e manutenção de ambulâncias.pág2

Vereadores pedem mais agilidade na 
recuperação dos estragos causados 
pelas chuvas e que ainda atrapalham a 
mobilidade da população.pág3

diversas denúncias da popu-
lação foram aprovados na 
sessão ordinária do dia 10 de 
março os requerimentos nº 
1 e 2/2020, que autorizam 
a Câmara Municipal de Iba-
tiba a criar duas Comissões 
Parlamentares de Inquérito 
(CPIs) para investigar su-
postas irregularidades nas 
secretarias de Saúde e de 
Educação do município.

As CPIs indicadas pelo verea-
dor Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo e assinadas pelos 
vereadores Fábio Ambrózio 
e Roberto Luiz Chaves visam 
investigar as obras de refor-
ma das escolas municipais e 
do Ginásio Poliesportivo e 
também a situação das am-
bulâncias e transferências 

médicas que não estão em 
conformidade com os que-
sitos técnicos e legais para 
atender às necessidades dos 
munícipes. 

De acordo com o vereador 
Marcos Delega, as duas situ-
ações seguem se estenden-
do há bastante tempo. São 
obras que já apresentam go-
teiras, rachaduras e outras 
situações que não condizem 
com reformas recém-finali-
zadas.

A situação de falta de am-
bulâncias para atender as 
emergências no atendimen-
to à saúde da população 
também é pauta constante 
nas reuniões da Câmara, há 
meses. São muitas as am-

bulâncias da administração 
sem manutenção. A gestão 
vem alugando veículos para 
oferecer atendimento.

“Não estou querendo dene-
grir a imagem da adminis-
tração e sim informar com 
transparência o que foi feito 
com o dinheiro público do 
município. Vamos apurar 
com detalhes, verificar as 
notas fiscais, com trans-
parência, e conferir o que 
está acontecendo para dar 
respostas aos cidadãos que 
pagam o nosso salário e os 
impostos”, analisou o parla-
mentar.

Durante a leitura dos re-
querimentos, o presidente 
da Câmara, vereador Carlos 

Alberto dos Santos, afirmou 
se tratar de propostas que 
estão conforme a Lei Orgâ-
nica, o Regimento Interno e 
com quórum necessário. 

As CPIs têm prazo de 90 dias 
para a finalização dos traba-
lhos de apuração.

Segurança
O vereador Fábio Ambrózio, 
que faz parte do requeri-
mento para integrar as duas 
CPIs, requereu o envio de 
ofícios ao Ministério Público 
Estadual e à Polícia Federal 
solicitando segurança para 
os vereadores que compõem 
as CPIs.

*Continua na Página 02



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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Requerimentos 
visam garantir 
transparência nas 
ações da Secretaria 
Municipal de Saúde

Câmara aprova re-
querimentos a se-
rem enviados para 
a gestão para obter 
informações sobre 
uso e manutenção 
de ambulâncias

O vereador Fábio Ambrózio 
Nascimento Trindade, na 
reunião do final de fevereiro, 
voltou a questionar a falta 
de ambulância para atender 
ao município e solicitou di-
versas informações à admi-
nistração. Foram requeridos 
dados sobre a quantidade 
de ambulâncias encontradas 
no município desde janeiro 
de 2017, a identificação e o 
estado de conservação das 
mesmas, assim como a re-
lação de gastos com manu-
tenções de cada uma e onde 
foram realizadas. 

O parlamentar também soli-

citou uma relação de valores 
gastos com remoção de pa-
cientes através de locação de 
ambulâncias desde o início 
de 2017 até os dias atuais.

Outro requerimento enviado à 
gestão do município se refere 
à uma lista com as marcações 
de consultas e de cirurgias dos 
últimos meses, para que a Câ-
mara possa analisar.

“Eu quero saber se está sen-
do cumprido conforme a 
Lei ou se estão dando um 

jeitinho, tipo furando a fila, 
para agradar um ou outro”, 
comentou o vereador Fábio 
Ambrózio, que também soli-
citou a prestação de contas 
dos contratos celebrados 
entre a municipalidade e o 
Consórcio CIS Caparaó e CIM 
Pedra Azul.

ambulânCia 
liCitada
Ainda sobre a situação das 
ambulâncias em Ibatiba, o 
vereador Roberto Magnético 
informou, durante a reunião 
do dia 28 de fevereiro, que 
a ambulância enviada por 
emenda por meio do ex-de-
putado Givaldo Vieira, em 
2017, já está licitada, aguar-
dando demais tramitações 
para aquisição. O parlamen-
tar espera que a emenda não 
seja esquecida pelos gestores 
municipais.
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Obras: vereadores requerem 
mais agilidade por parte do 
Executivo para recuperação dos 
estragos causados pelas chuvas 

Moradores ainda são 
afetados por ruas 
obstruídas, barreiras 
nas estradas, pontes 
destruídas, entre 
outros estragos que 
atrapalham a mobili-
dade da população

Os parlamentares aprova-
ram, no final de fevereiro, 
um projeto de Lei que auto-
riza o Poder Executivo a rea-
lizar ações para reestruturar 
a zona rural, extremamen-
te afetada após as chuvas 
deste início de ano. Para os 
vereadores, o planejamen-
to de reconstrução deve ser 
priorizado pela administra-
ção: muitos moradores ainda 
sofrem com ruas obstruídas, 
barreiras nas estradas, pon-
tes destruídas, entre outros 
estragos que afetam a mobi-
lidade da população.

O vereador Jorcy Miran-
da destacou a necessidade 
emergencial da manutenção 
das estradas rurais do mu-
nicípio. “Mesmo com todo 
o trabalho que já está sen-
do feito ainda precisamos 
que mais serviços sejam re-
alizados e com mais agilida-
de para facilitar a vida dos 
agricultores, pois ainda há 

estradas obstruídas, bueiros 
danificados, pontes caídas... 
Estamos vendo muito atraso 
nesses trabalhos e queremos 
que seja acelerado um pouco 
mais”, analisou.

Na Comunidade do Pontal 
segundo o vereador Ivanito 
Barbosa de Oliveira os mo-
radores não estão esperando 
pela ação do poder público e 
se juntaram para reconstruir 
uma ponte.

“Quero parabenizar os mo-
radores da Comunidade do 
Pontal que receberam a visita 
da Defesa Civil que interditou 
a ponte que permite o acesso 
da comunidade a outras regi-
ões e não desanimaram com 
o problema. O que o poder 
público deveria ter feito pra 
resolver o problema, acabou 
sendo feito pelos morado-
res”, informou o vereador.  

No Córrego das Perobas, pró-
ximo ao restaurante da Vovó 
Rosinha, a comunidade se-
gue sofrendo com o volume 
de barro que invade as casas, 
devido a uma obra do pro-
grama Caminhos do Campo. 
“Peço que as Secretarias de 
Obras e de Agricultura do 
Município tome providên-
cias”, solicitou Ivanito.

Já o vereador Roberto Luiz 
Chaves lembrou que no 
bairro Promorar 1 as ruas 

Cafeicultores preci-
sam de auxílio para 
se recuperarem dos 
prejuízos causados 
pelas chuvas

O vereador Jorcy Sangi 
(PP) solicitou, por meio de 
requerimento, na última 

reunião ordinária da Câmara, 
que o Pronaf (Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar) realize 
trabalhos específicos para 
atender agricultores que so-
freram com as ações das últi-
mas chuvas.

De acordo com o vereador, 

Vereador solicita ao Pronaf atendimento 
prioritário aos agricultores

seguem intransitáveis. “O 
carro não conseguiu passar e 
estamos solicitando manu-

estamos em um período pró-
ximo à safra do café. “Muitos 
agricultores tiveram terreiros 
e carreadores danificados e 
precisamos que essas máqui-
nas atendam a esses produ-
tores em tempo hábil para 
que, chegando o período da 
colheita, o trabalho de esco-
amento do café seja satisfa-

tenção nessa região há três 
anos e até agora nada foi fei-
to”, reforçou.

reCuPeração daS ViaS
Já o vereador Elias Cândido 
da Silveira afirmou que o 
município está totalmente 
em obras de recuperação 
das vias mais críticas do 
município. “Tem muito a ser 
feito ainda diante da situa-
ção crítica, mas em diversas 
regiões já é possível visuali-
zar as melhorias”, declarou 
o parlamentar.

O vereador José Paulo 
da Costa e Silva também 

lembrou que as obras muni-
cipais estão avançando. “Eu 
ando em muitos municípios 
e estou vendo que o nosso 
município está sendo bem 
administrado, temos muitas 
obras e isso é um sinal de que 
o nosso trabalho está funcio-
nando”, comentou.

Para a comunidade de Santa 
Clara, o vereador Geilson Dias 
Tomaz solicitou à administra-
ção um caminhão-pipa para 

limpar as principais vias da 
região. Ele também parabe-
nizou a administração pelo 
serviço que está sendo feito 
na Serra da Neblina. “Está 
ficando muito bom o trecho 
no qual estão fazendo a re-
moção de pedras e a cons-
trução de caixas secas em 
parceria com os moradores, 
que autorizaram o serviço e 
que sabem se tratar de um 
trabalho benéfico para to-
dos”, avaliou.

tório”, avaliou o parlamentar.

Jorcy Sangi destacou que o 
preço do café no último ano 
não foi o suficiente para aten-
der às necessidades financei-
ras dos agricultores e com mais 
esses problemas causados pe-
las chuvas, as dificuldades dos 
agricultores se agravam.
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Os parlamentares 
discutiram sobre a si-
tuação da quantidade 
de animais de rua nos 
bairros centrais e nas 
comunidades rurais. 
Projeto de Castração 
é citado como refe-
rência para ser im-
plantado em Ibatiba

A preocupação com os ani-
mais abandonados em Iba-
tiba é tema constante de 
discursos e requerimentos de 
autoria dos vereadores, preo-
cupados com a transmissão 
de doenças entre cães e ga-
tos e também com a segu-
rança dos moradores.

Durante sessão da Câmara 
no início de março, o ve-
reador Geilson Dias Tomaz 
informou que nas ruas da re-
gião de Santa Clara existem 
diversos animais abandona-
dos e que se encontram do-

entes. “A vigilância sanitária 
esteve na região observando 
esses animais e disse que não 
havia nenhum risco para a 
população, mas é necessário 
que alguma ação que pos-
sa proteger esses animais e 
também a população seja 
feita”, disse o parlamentar.

Há meses o vereador Fábio 
Ambrózio comenta sobre a 
situação dos animais nas ruas, 
destacando a preocupação 

Animais doentes 
e abandonados no 
Centro e na região 
de Santa Clara

com a transmissão de leish-
maniose. Para o parlamentar, 
o município poderia colocar 
em prática um projeto de cas-
tração. “O município tem que 
tomar uma atitude quanto 
aos animais que se encontram 
em estado de abandono nas 
ruas. Existe um Projeto de 
Castração já em andamento 
em outros municípios e que 
poderia servir como referência 
para a administração de Ibati-
ba”, lembrou.

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 troca de lâmpa-
das na estrada de Crici-
úma e reparos nos calça-
mentos da comunidade.

4	Moção de Pesar pelo 
falecimento de Pedro 
Augusto Pereira Laurin-
do, ocorrido no dia 15 de 
fevereiro.

4	Indica a revisão da rede 
fluvial da Rua Amanda 
Teixeira, que encontra-
-se fixada de maneira 
errada, provocando va-
zamento.

4	Requer informações 
sobre a cópia do con-
trato nº 039/2019, 
sobre a contratação 

4	Requer informações 
sobre o horário de 

Fábio 
Ambrozio 

Nascimento

Roberto 
Luiz Chaves

Ivanito 
Barbosa

Fabio, Ivanito, Roberto Luis Chaves, Geilson 
Tomaz, Marcus Rodrigo, José Paulo da Costa 
e Silva, Elias Cândido da Silveira, Jorcy Sangi

Pauta Legislativa
atendimento do mé-
dico e do odontolo-
gista do posto de saú-
de da comunidade de 
Santa Maria de Baixo.

da empresa Clínica do 
Bem Eireli, pelo Consór-
cio Intermunicipal Mul-
tisetorial do entorno do 
Caparaó e do contrato nº 
039/2016 do Consórcio 
Público da Região Sudes-
te Serrana.

4	Requer informações so-
bre o funcionamento 

das câmeras de filma-
gens do Pronto-atendi-
mento, da AMA, do Nú-
cleo de Agendamento e 
do Nesf.

4	Requer informações so-
bre o projeto civil das 
obras e estudos de impac-
to ambiental na Rua Salo-
mão Fadlalah.

4	Requer informações 
sobre todas as mar-
cações de consultas, 
exames, cirurgias 
e demais serviços a 
partir do mês de feve-
reiro do presente ano.

4	Solicitam a indicação dos 
membros para composição 
das comissões parlamenta-
res de inquérito a serem cria-
das e pleiteiam a participa-
ção como membro na CPI, 
relativa à nº 01 e 02-2020.

Projeto de Lei 
de desafetação 
é aprovado por 
unanimidade

No início de março, foi 
aprovado por unanimida-
de o projeto de Lei Com-
plementar nº 20 que dis-
põe sobre a desafetação 
das áreas recebidas em 
doação. Ou seja, os atu-
ais posseiros poderão ter 
a escritura dos terrenos e 
serem oficialmente pro-
prietários do imóvel.

O presidente da Câmara, 
vereador Carlos Alberto 
dos Santos (PSD) explicou 

a importância da apro-
vação do projeto. “Essa 
é uma lei autorizativa, 
estamos dando o direito 
aos proprietários de rece-
berem a outorga e a escri-
tura dos terrenos, só que 
agora reconhecidas nos 
termos da Lei, e sem custo 
algum”.

A Lei de autoria do exe-
cutivo acrescenta na Lei 
Complementar nª 31, de 
Dezembro de 2008.
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