Câmara Municipal de Ibatiba

NOTÍCIAS

SAÚDE E REFORMA DE ESCOLAS TAMBÉM NA PAUTA
DE REQUERIMENTOS
DEMANDAS DOS VEREADORES TÊM O OBJETIVO DE OFERECER MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO.
TRANSPORTE PARA PACIENTES E PARA ESTUDANTES SÃO SOLICITAÇÕES CONSTANTES
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Os serviços de saúde oferecidos à população estão constantemente na pauta de demandas,
de fiscalização e de indicações dos vereadores ao poder Executivo de Ibatiba. Nas últimas
sessões, os parlamentares solicitaram prioridade nos serviços de reformas dos postos de saúde
e das escolas do município.
?O estado das escolas e dos pronto-atendimentos está precário. Os espaços precisam de
reformas. O Nesf, por exemplo, quando chove alaga. E por que não reformam as escolas nessas
férias??, comentou o vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo.
Além da reforma das escolas, o serviço de transporte aos alunos ainda é questionado pelos
parlamentares.
?Sobre o transporte escolar na área urbana, um morador, pai, me procurou para novamente
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pedir que seja resolvida a questão. Está demorando demais para solucionar esse serviço?,
pontuou o Presidente da Câmara, Elias Cândido da Silveira.
Saúde pública
A falta de insumos, remédios e transporte para pacientes também continuam na pauta de
discussões e requerimentos dos edis de Ibatiba.
?O serviços de saúde continua sendo o pior que já vimos. Está faltando insumos e
remédios. Além disso, os funcionários estão pedindo demissão porque não aguentam a
pressão. O pronto-socorro está respondendo a mais uma ação do Conselho de Enfermagem
por não respeitarem os direitos enfermeiros. Tem paciente pagando do próprio bolso por
transporte em ambulância em Ibatiba?, comentou o vereador Fábio Ambrózio.
E completou: ?Mais uma vez fui procurado por uma cidadã com trombose que precisava ir a
Vitória e desembolsou R$ 300 de taxi porque não tinha veículo da Prefeitura para levá-la?,
afirmou o parlamentar.
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