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Ainda está em análise 
do Poder Legislativo 
outra proposta dos 
vereadores para abrir 
nova CPI (Comissão 
Parlamentar de In-
quérito) para apurar 
possíveis irregulari-
dades em consórcio 
público de saúde   

Após diversas discussões e 
análises de possíveis falhas 
na prestação de serviços 
na saúde e na execução de 
obras de reformas de imó-
veis do Poder Público, no 
final de abril, a Câmara Mu-

Câmara aprova abertura de
duas CPIs para investigar
serviços na saúde e execução
de obras em imóveis públicos

Descarte de caramujos 
na Usina de Triagem é 
uma das irregularidades 
encontradas.pág4

Vereadores destacam primeiras 
atuações do SAMU em Ibatiba, 
marcadas pela transparência
no trabalho. pág2

Produtores sofrem com estradas 
ruins neste início da colheita do 
café e Vereadores voltam a cobrar 
atendimento do Pronaf.pág3

nicipal de Ibatiba instaurou 
duas Comissões Parlamenta-
res de Inquérito (CPIs). 

Aprovadas por unanimida-
de, as Resoluções nº 01 e 
02 de 2020 contarão com 
comissões para apurar de-
talhes, respectivamente, 
sobre a situação de uso das 
ambulâncias do município 
de Ibatiba e a realização das 
transferências médicas (re-
quisitos técnicos e legais da 
administração pública), e 
sobre o planejamento e os 
gastos com as obras de re-
formas de escolas e ginásios 
poliesportivos.

As duas Comissões instau-
radas têm prazo de 90 dias 
para apurar as informações, 
podendo ainda ser prorroga-
das por igual período.

NoVA CPI
Já no início de maio, os verea-
dores Fábio Ambrózio Trinda-
de, Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo e Roberto Luiz Cha-
ves requereram uma nova CPI 
(Comissão Parlamentar de In-
quérito) para apurar possíveis 
irregularidades no contrato 
entre a administração muni-
cipal e o Consórcio Público da 
Região Sudeste Serrana (CIM) 

Pedra Azul.

O vereador Fábio Ambrózio 
já requereu à administração 
cópia do processo referente 
ao contrato celebrado entre 
os dois entes públicos assim 
como cópias de todos os pa-
gamentos realizados de forma 
detalhada, inclusive a finalida-
de de cada pagamento, no pe-
ríodo compreendido entre ja-
neiro de 2017 até o momento.

“O prefeito não responde aos 
ofícios, não responde aos re-
querimentos dentro do prazo 
legal. Tomaremos as atitudes 
legais, inclusive estou proto-

colando mais uma CPI nesta 
Casa”, disse o vereador Fábio 
Ambrózio. 

O vereador Marcus Rodrigo 
Florindo apoiou a nova CPI 
proposta. “Eu assino essa CPI 
para investigar esse Consór-
cio. Tirar os efetivos para fazer 
cabide de emprego? Um dia, 
o atual prefeito falou comigo 
que isso é maneira de fazer 
cabide de emprego, então, 
que ele faça cabide, mas não 
com o meu dinheiro e nem 
com o dinheiro do povo. Ele 
não pode fazer isso com o ci-
dadão que paga o nosso salá-
rio”, disse Delega.
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Vereadores 
destacam primeiras 
atuações do trabalho 
do SAMU em Ibatiba

Na última reunião da 
Câmara de Ibatiba 
o Serviço de Aten-
dimento Móvel de 
Urgência voltou a 
ser destacado pelos 
vereadores 

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
voltou a ser destacado pelos 
vereadores diante da grande 
conquista para o município. 
Os atendimentos já come-
çaram a ser realizados na 
região.

O vereador e presidente da 
Câmara, Carlos Alberto do 
Santos, destacou a importân-
cia dos atendimentos iniciados 
pelo Samu no município.

“Nestes dias que o serviço se 
iniciou na nossa região tenho 
certeza de que muitas vidas 
foram salvas. Não é só Ibatiba 
que ganha com o atendimen-
to, já que o Samu realiza res-
gates numa área de até 100 
km do ponto de base. Mais 
uma vez parabenizo a todos 
que contribuíram para esse 
serviço ser uma realidade na 
nossa região”, disse o Presi-
dente da Casa de Leis, em dis-
curso na tribuna.

O vereador José 
Paulo Costa e Silva 
disse que esteve no 
Pronto-Atendimen-
to e que chegou 
encontrar algumas 
reclamações, mas 
que buscou enten-

der todo o passo a passo do 
serviço e também destacou 
a relevância do Samu para a 
população. 

“Busquei informações, procu-
rei conhecer detalhes do aten-
dimento, temos um enfermei-
ro monitorando tudo. Não há 
uma ação sem o acompanha-
mento de um médico. O tra-
balho é transparente e merece 
muito respeito”, concluiu o 
parlamentar.

O vereador Ivanito 
Barbosa de Olivei-
ra solicitou ao Po-
der Executivo que 
seja apresentado 
o valor gasto até 
o momento com a 
pandemia

Na última sessão da Câ-
mara de Ibatiba, o vere-
ador Ivanito Barbosa de 
Oliveira e Fábio Ambrózio 
Nascimento Trindade vol-
taram a destacar as ações 
do município em combate 
ao Coronavírus, que pre-
cisam ser transparentes, 
especialmente em relação 

Gastos do município 
com a pandemia 
do COVID-19 geram 
dúvidas entre 
parlamentares

aos gastos.

O vereador Ivanito solicitou ao 
Poder Executivo relatórios que 
apresentam todos os gastos re-
alizados pelo município. “Essa 
pandemia é um momento 
muito difícil e precisamos levar 
os trabalhos de combate com 
seriedade. Todo o cuidado é 
pouco para combater essa do-
ença”, disse o parlamentar.

Ainda para combater a Co-
vid-19, o vereador Fábio Am-
brozio indicou que seja feita 
uma limpeza nas ruas da ci-
dade, com finalidade de de-
sinfecção para evitar o avan-
ço de doenças respiratórias.

VereADor qUer 
AMPlIAção DoS 
horárIoS De 
ATeNDIMeNTo De 
SUPerMerCADoS 
e PADArIAS
Na sessão do dia 8 de 
maio, o vereador Fábio 
Ambrózio não poupou 
questionamentos ao Po-
der Executivo. O vereador 
usou a Tribuna para solici-
tar que seja revisto o ho-
rário de funcionamento de 
supermercados e padarias. 
“O comércio, no horário 
que está funcionando, não 
está atendendo a popula-
ção. É necessário conscien-
tizar o povo para combater 
a pandemia exigindo o uso 
das EPIs”, disse o vereador.
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Colheita à vista: produtores ainda 
aguardam máquinas do Pronaf 

Vereadores voltam a 
cobrar atendimento 
das máquinas do Pro-
naf para recuperar as 
estradas rurais. Pro-
dutores sofrem com 
estradas ruins neste 
período de início da 
colheita do café

Uma questão recorrente nas 
reuniões da Câmara de Iba-
tiba é a falta dos atendimen-
tos aos produtores rurais, 

que solicitam as máquinas 
do Pronaf para recuperação 
de estradas rurais. Acom-
panhando as demandas dos 
agricultores, os vereadores 
voltaram a solicitar à admi-
nistração que as vias sejam 
patroladas para agilizar e fa-
cilitar o escoamento da pro-
dução de café, que se inicia 
na região.

“Desde o primeiro ano de 
mandato dessa atual gestão 
estamos sempre falando das 

estradas. Agora, chegando 
a colheita, todos temos que 
trabalhar e não basta ape-
nas pensar só na pandemia. 
É preciso ações que permi-
tam cuidar da saúde e tam-
bém da economia”, analisou 
o vereador Jorcy Sangi. “Na 
região do Monte Cristo está 
intransitável. Não basta ir 
com a patrol e fazer meta-
de do serviço, tem que fazer 
completo”, finalizou.

O parlamentar, que já havia 

eSTrADAS 
reCUPerADAS
Em contrapartida, os verea-
dores Elias Candido da Silvei-
ra e José Paulo Costa e Silva 
apresentaram à população 
diversas fotos de regiões ru-
rais de Ibatiba, cujas estradas 
foram recuperadas.

O vereador Elias Cândido des-
tacou que os trabalhos são 
muitos e que muitas comu-
nidades já estão com estra-
das preparadas para escoar a 
produção. “Vários veículos de 

trabalho pesado foram ad-
quiridos e esperamos que 
essas máquinas atuem com 
bastante eficiência”, enfati-
zou o parlamentar.

O vereador Paulinho do 
Eucalipto também des-
tacou os trabalhos de re-
cuperação das vias rurais. 
“Temos que mostrar o que 
está sendo feito e não ape-
nas criticar, mas também 
solicitar que mais ações 
sejam feitas. Um bom tra-
balho está sendo realiza-
do e vemos isso diante da 
quantidade de estradas 
patroladas”, observou.

solicitado o serviço em uma 
das sessões da Câmara, re-
forçou. “Criciúma teve mui-
tos serviços feitos, mas ain-
da não é o suficiente. Nossa 
safra está em pleno vigor e 
as estradas seguem muito 
ruins, carros ficam estraga-
dos e carros pesados não se 
locomovem nessas estradas 
“, pontuou o parlamentar.

O vereador Fábio Ambrózio 
concluiu: “Nunca a zona 
rural foi tão abandonada 

quanto nessa gestão. Em 
Santa Clara, a estra do pro-
jeto Caminhos do Campo 
está uma vergonha.  E em 
muitas regiões, como Crici-
úma, por exemplo, os mora-
dores acabam se reunindo e 
resolvendo o problema com 
recurso próprio”, finalizou.

O vereador Ivanito Barbosa 
também solicitou aos mem-
bros do Conselho do Pronaf 
que verifique essas situações 
e atendam aos produtores.
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Descarte de cara-
mujos africanos sem 
controle e falta de 
água potável foram 
algumas das irregula-
ridades encontradas 
no local

Os vereadores Roberto Luíz 
Chaves e Fábio Ambrózio vi-
sitaram este mês a Usina de 
Triagem de Lixo de Ibatiba e 

encontraram irregularidades.

O vereador Robertinho afir-
mou que funcionários estão 
usando água não tratada 
que está sendo fornecida ao 
local por um caminhão pipa. 
“Nenhuma água potável foi 
encontrada no espaço, um 
total caso de calamidade”, 
afirmou o parlamentar.

Caramujos africanos foram 

Irregularidades na Usina de Triagem 
descartados no local, sem 
os devidos protocolos sani-
tários. “A suspeita é de que 
a Vigilância Sanitária teria 
recolhido os caramujos em 
Santa Clara e, ao invés de fa-
zer uma incineração, apenas 
descartou no local, o que ge-
rou a proliferação da espécie 
rapidamente”, explicou o ve-
reador Fábio Ambrózio, que 
apresentou fotos e vídeos da 
Usina durante deu discurso 

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.Pauta Legislativa

4	Indica a construção 
de passagem sub-
terrânea, na BR 262, 
próxima ao km 158, 
ligando os bairros Vila 
Nova e Trocate, para 
oferecer segurança aos 
moradores e pedestres 
e, em caso de chuva, 
possibilitar o escoa-
mento de água.

4	Indica a disponibiliza-
ção de rede água tra-
tada e rede de esgoto 
para o bairro Antônio 
Tachico (Córrego Boa 
Vista), após o bairro 
Lacerda. A presente 
medida visa melhorar 
a qualidade de vida 
dos nossos munícipes.

4	Indica a disponibili-
zação de energia tri-

Fábio 
Ambrozio 
Nascimento

fásica para comunidade de 
Santa Izabel e Neblina, para 
melhorar as condições de 
trabalho, bem como reduzir 
o custo de energia.

4	Indica a ampliação da vaci-
na contra gripe a todos ser-
vidores públicos municipais, 
bem como aos funcionários 
da Apae e Pestalozzi. 

4	Indica reparos no bueiro 
nas proximidades da Sanluz.

4	Indica o restabelecimento 
do fornecimento de água 
potável para a usina de 
lixo; a manutenção dos cal-
çamentos e redes fluviais 
em todos o município; a 
regularização do estaciona-
mento da área localizada em 
frente ao Fórum, ao MP ao 
Nesf; e o plantio de árvores 
nativas e frutíferas no horto 
florestal.

4	Indica a instalação de lixei-

ras nas ruas de Santa Clara.

4	Requer informações por-
menorizada dos ofícios cir-
culares de nº. 0142/2020, 
0143/2020, do sr. Prefeito 
Municipal, contida em des-
pacho nº 3060/2020.

4	Requer informações de to-
dos os cargos comissiona-
dos, com descriminação dos 
cargos e os valores ganhos 
com adicionais.

4	Requer informações acer-
ca das câmeras de vídeo-
-monitoramento contra-
tadas da empresa Soluz 
tecnologia, cópia do con-
trato e comprovantes de 
pagamentos, bem como 
identificação dos locais de 
monitoramento.

4	Requer a relação dos núme-
ros de testes do covid-19 
realizados pelo município; 
quantidade e identificação 

dos beneficiários e famílias 
cadastradas, bem como a 
data da distribuição das ces-
tas básicas adquiridas com 
recursos provenientes dos 
repasses realizados pelos Po-
deres Judiciário, Legislativo e 
Executivo.

4	Requer informações sobre 
a indenização, seguro, re-
sultado da perícia e o paga-
mento da revisão, referente 
à ambulância que incendiou 
no ano de 2019.

4	Requer relação de todos 
os pagamentos realizados 
através de RPA de 01 de ja-
neiro de 2017 até a presente 
data.

4	Requer informações sobre 
a frota de ambulâncias da 
municipalidade: quantidade 
de ambulâncias no dia 02 
de janeiro de 2017; identifi-
cação das mesmas; estados 
de conservação; relação de 

gastos individualizados 
com manutenção e 
substituição de peças 
e pneus; identificação 
do local onde foram 
realizadas as manuten-
ções; quantidade de 
ambulâncias da muni-
cipalidade atualmen-
te; identificação das 
mesmas; local onde 
se encontram; estado 
de conservação; va-
lores descriminados 
utilizados desde 01 de 
janeiro de 2017, com 
remoção de pacientes, 
através de locação de 
ambulâncias, até pre-
sente data.

4	Requer cópias em 
CD/DVD das três 
últimas folhas de pa-
gamentos do Execu-
tivo, para defender as 
prerrogativas do exer-
cício de fiscalização 
parlamentar.

na tribuna da Câmara.

“Essa situação precisa ser re-

4	Apresenta Moção de pe-
sar pelo passamento de 
Alan Rodrigues Campos 
ocorrido no dia 02 de 
maio de 2020.

4	Apresenta Moção de pe-
sar pelo passamento de 
José Henrique Domin-
gos, ocorrido no dia 23 
de abril de 2020.

4	Indica a instalação de 
lixeiras nas ruas de 
Santa Clara.

4	Indica a manutenção 
na captação de água 
da comunidade de 
Santa Clara.

4	Indica reparos no buei-
ro nas proximidades da 
Sanluz.

4	Indica a realização de 
análise da estrutura 
predial no imóvel que 
se encontra ao lado da 
secretaria de Obras no 
bairro Brasil Novo.

4	Requer cópias de 
todas as notas 
fiscais dos ser-
viços de dedeti-
zação prestados 
ao município pela 
empresa Livre 
Ambiental de ja-
neiro de 2017 até 
a presente data.

4	Indica a instalação de fos-
sas sépticas na Comunidade 
dos Borges.

4	Apresenta Moção de pesar pelo 
passamento de Amilton Carlos Ai-
rão, ocorrido no dia 23 de abril de 
2020.

Roberto 
Luiz Chaves Geilson

Dias
Tomaz

Elias 
Cândido 
da Silveira

Marcus
Rodrigo
Florindo

Ivanito 
Barbosa

Carlos Alberto 
dos Santos

solvida, urgentemente”, con-
cluiu o vereador Roberto Luiz 
Chaves.
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