
Vereadores 
votaram e 
aprovaram a 
realização de 
processo seletivo, 
que já está em 
andamento. No 
dia 07 de abril, 
o pronto-socorro 
de Ibatiba chegou 
a ser fechado

No início de abril, a situ-
ação do atendimento no 
pronto-socorro de Ibatiba, 
que já vinha sendo pauta de 
requerimentos, preocupou 
ainda mais os vereadores 

da Câmara Municipal. No 

em Açãoem Ação

Moradores de Santa Clara 
denunciam água turva nas 
torneiras e vereadores solicitam 
análise minuciosa.

Vereadores destacam atividades 
realizadas pelo Incaper em Sessão 
Solene de homenagem aos 60 anos 
do Instituto.

Expedição Tropeira em 
comemoração aos 200 anos 
da Rota Imperial faz pouso em 
Ibatiba. pág6pág3 pág4
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Contratação de profissionais 
da saúde em caráter de urgência

dia 07, o local chegou a ser 
fechado por falta de mé-
dicos. Para tentar sanar o 
problema, os parlamentares 
votaram no dia 11 de abril o 
projeto de Lei do Executivo 
e aprovaram a realização de 
processo seletivo para con-
tratação de profissionais.

O vereador Silvio Rodrigues 
de Oliveira (Silvio do Bara-
teiro) solicitou dispensa de 
prazo, para que o projeto 
fosse votado em caráter de 
urgência, na mesma sessão 
da leitura. “Mais uma vez, 
em uma reunião com au-
toridades de Ibatiba, dis-
seram que a culpa dessa 

situação seria dos 
vereadores, mas 
essa Casa nunca 
negou votar proje-
tos importantes”, 
destacou o parla-
mentar.

O processo sele-
tivo simplificado 
já está em anda-
mento e envolve-

“Cadê o compro-
misso com 
a saúde, se 
a gestão 
deixa o 
atendimen-
to precário? 
Quem tem 
o poder da 
caneta não 

“Vota-
mos em 
caráter 
de ur-
gência, a 
favor da 
popula-
ção”.

Ezequias Mariano
VEREADOR

“A 
respon-
sabili-
dade de 
contra-
tação 
de 
médicos 

é do secretário de 
saúde. Dinheiro 
para pagamento 
acredito que a 
administração 
tenha”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

rá a contratação de profissio-
nais da saúde, como médicos 
plantonistas, enfermeiro, 
técnico de enfermagem e 

VEREadoRES aValIaM gESTão
“A gente fica numa 
situação complicada. 

Já estamos 
falando 
sobre as de-
ficiências no 
atendimen-
to médico 
há tempos. 
Médico não 
pode faltar 

para a população, é 
prioridade”.

Lili da Barbearia 
VEREADOR

“Ao vo-
tarmos a 
matéria 
em ca-
ráter de 
urgência, 
compro-
vamos o 

quanto nós verea-
dores somos com-
prometidos com 
esse tema”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR

contrata médicos. 
Só agora tentare-
mos resolver esse 
problema que se 
arrasta há meses. 
Esta é a realidade”.

Luciano Salgado
VEREADOR

TRoCa dE SECRETáRIo
“Não estavam tendo responsabilidade com a pasta da saúde. Espera-
mos que a mudança de secretário eleve o nível do atendimento e servi-
ços na área da saúde para que a população tenha um cenário melhor”, 
comentou o Presidente da Câmara, Marquinho Delega (foto), após 
nomeação de Ledson Figueiredo como secretário de Saúde de Ibatiba.

técnico de radiologia, para 
vigência até dezembro de 
2016, sendo prorrogável por 
mais 90 dias.
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As últimas sessões desta 
Casa de Leis têm sido mar-
cadas por atuações cada 
vez mais concisas dos ve-
readores. Nossos colegas 
parlamentares, no dever 
da sua função, recebem as 
demandas dos moradores, 
fiscalizam, propõem me-
lhorias diversas e reque-
rem serviços essenciais. 

Entre todos os requeri-
mentos e solicitações que 
acompanhamos nos últi-
mos meses, os que mais 
nos preocupa são os refe-
rentes à saúde da popula-
ção. E graças ao empenho 
de todos vamos iniciar 
uma possível solução na 
melhoria desse atendi-
mento, ao agilizarmos a 
contratação de mais pro-
fissionais para atendimen-

to no pronto-socorro.

Também importantes são as 
obras diversas, sejam elas de 
melhorias para a mobilidade 
urbana ou para o lazer dos 
moradores. 

No final de março, mais uma 
vez, solicitei à administra-
ção que me acompanhasse à 
uma reunião com o Governo 
Estadual para solucionarmos 
os problemas das estradas 
do programa Caminhos do 
Campo e também sobre as 
ruas paralelas à BR 262.

São obras importantes para a 
mobilidade de todos, e as pro-
messas do Governo são anti-
gas, e está na hora do muni-
cípio cobrar com mais firmeza 
a realização dessas demandas. 
Sobre as ruas paralelas, por 

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA
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<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br
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<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP
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Um grande abraço 
a todos, boa leitura, 

e que Deus nos 
ilumine sempre!!!!

Obras: melhoria da 
mobilidade urbana e lazer

Em pronunciamento na Câ-
mara Municipal de Ibatiba, 
na sessão do dia 29 de mar-
ço, o vereador Elias Cândido 
da Silveira (Lili da Barbearia) 
afirmou que a população 
precisa ampliar as ações de 
combate ao mosquito Ae-
des Aegypti, responsável 
pela transmissão de doenças 
como a dengue, zika vírus e 
febre chikungunya.

“Estou preocupado. Estive 
no pronto-socorro e a en-
fermeira informou que exis-
tem 33 casos suspeitos de 
dengue. Precisamos olhar os 
nossos quintais, vamos eli-
minar esses focos. Todos nós, 
moradores de Ibatiba, vamos 
ajudar evitando a dengue e 

Preocupação com 
o Aedes Aegypti

exemplo, já são oito anos 
de promessa. Precisamos 
cobrar mais, para que a 
obra possa sair e beneficiar 
o nosso povo.

outras doenças!”, comentou 
Lili da Barbearia.

O vereador Jorcy Miranda 
Sangy também lembrou que 
poder público e  moradores 
devem ter mais atenção. “Não 
vamos esperar que um filho 
nosso morra para cobrarmos 
mais do setor de limpeza. Va-
mos fazer a nossa parte para 
que os focos não aumentem. 
O povo de Ibatiba precisa se 
conscientizar a respeito desse 
problema grave. Cada um de 
nós tem que ter a mesma pre-
ocupação”.

PISTa dE 
CaMInhada
Os vereadores João Brito 
Pereira (Jango) e Jorcy 
Miranda Sangy também 
cobraram mais agilida-
de do Poder Executivo 
na construção da pista 
de caminhada no cam-
po de Criciúma, segun-
do os vereadores a obra 
está parada. “Quando foi 
dito que seria construída 
a pista de caminhada a 
população aprovou a 
ideia, mas agora estão 
nos cobrando porque 
a conclusão da mesma 
está demorando muito”, 
disse o vereador Jango.

“Enquanto não termi-
nam a pista de cami-
nhada, que façam pelo 
menos a limpeza em 
volta do campo de fu-
tebol para que as pes-
soas possam caminhar 
num lugar limpo e de-
cente”, disse o vereador 
Jorci Miranda Sangy.
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Moradores denun-
ciam água turva nas 
torneiras e vereado-
res solicitam análise 
minuciosa

Qualidade da água em Santa Clara 
preocupa parlamentares

3

Mais uma vez, a qualidade da 
água, somada à crise hídrica, 
é tema de requerimentos e 
análises dos vereadores de 
Ibatiba. Em Santa Clara, mo-

Ainda durante a última 
sessão, realizada dia 11 de 
abril, os vereadores soli-
citaram do poder público 
a aquisição do terreno 
onde estão localizadas 
as nascentes que abas-
tecem a comunidade de 
Criciúma, e também que 
seja garantido o reflores-
tamento do local.

“A comunidade tem uma 
nascente muito boa e que 
precisa ser preservada. O 
município precisa adquirir 
o terreno para reflorestar a 
área e recuperar a fonte de 
água”, avaliou o vereador 
João Brito (Jango).

De acordo com o vereador 
Luciano Salgado, o terre-
no onde se localiza as nas-
centes também poderia ser 
transformado em área de 
preservação. “Além de pre-
servar e garantir água para 
o povo de Criciúma, pode se 
tornar um local de visitação 
e estudo. Só depende da 
boa vontade do Prefeito”, 
declarou o vereador. 

“É um dever nosso cobrar até 
sermos atendidos. Tem muita 
coisa pra ser realizada para 
que possamos alcançar nosso 
alvo, que é ter uma comuni-
dade melhor”, comentou o 
vereador Jorcy Sangi.

radores reclamam da quali-
dade da água: há quase uma 
semana a comunidade vem 
recebendo água turva. So-
bre Criciúma, parlamentares 

áREa dE PRESERVação EM CRICIúMa

alertam sobre a preservação 
da nascente local.

Na sessão do dia 11 de abril, 
o vereador Luciano Salgado 
cobrou da gestão municipal 
atenção quanto à qualidade 
da água na comunidade de 
Santa Clara. Novos inves-
timentos em tubulação e 
tratamento são algumas de-
mandas apresentadas.

De acordo com o parlamen-
tar, o sistema de abasteci-
mento de água foi instalado 
no local em 2002 e até hoje 
não recebeu melhorias.

“É irresponsabilidade deixar 
com que a água chegue da 
cor que está chegando nas 

casas de Ibatiba. Nos últimos 
dias recebemos informações 
que a água estava chegando 
amarelada nas residências 
e isso precisa de uma aten-
ção urgente da Prefeitura, 
visando garantir segurança 
sanitária para a população 
de Santa Clara e nós vamos 
continuar cobrando até re-
solver o problema”, declarou 
Luciano Salgado, ao apresen-
tar imagem enviada por mo-
radores.

O vereador Ivanito Barbosa 
sugeriu à Prefeitura coletar 
amostras da água para aná-
lise. “Precisamos informar à 
população sobre o teor da 
água, pois é uma situação 
muito preocupante”.

“Água de má 
qualidade é 
uma coisa mui-
to séria, é pre-
judicial à saúde. 
Minha sugestão 
é analisar a 

água para que possa sanar o 
problema da comunidade”.

Ezequias Mariano
VEREADOR

“Eu reforço o 
pedido para 
que a adminis-
tração resolva 
o problema da 
comunidade. 
Temos que 

resolver isso o mais rápido 
possível”.

Lili da barbearia
VEREADOR

“É preciso 
coletar, 
analisar, e 
informar à 
população 
sobre o teor 
da água, pois 

é uma situação muito 
preocupante”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Isso precisa de 
uma atenção 
urgente da 
prefeitura para 
a população de 
Santa Clara e 
nós vamos con-

tinuar cobrando até resolver 
o problema”.

Luciano Salgado
VEREADOR
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O Presidente da 
Câmara, Marquinho 
Delega, recepcionou 
os tropeiros junto 
a moradores e 
autoridades para 
comemorar os 
200 anos da Rota 
Imperial

Um resgaste da história, da 
cultura, das belezas naturais 
e da memória do Brasil. Essa 
é a Expedição Tropeira, que 
reuniu 13 tropeiros para re-
viver o percurso que contem-
pla 31 municípios mineiros e 
capixabas e comemorar os 

200 anos da Rota Imperial. 
A expedição começou no dia 
1º de abril na cidade de Ouro 
Preto (MG) e tem previsão 
de chegar a Vitória, ponto 
final do trajeto, no dia 20 
deste mês.

A tropa chegou ao Espírito 
Santo no dia 09 de abril 
no distrito de São João do 
Príncipe, em Iúna, e no dia 
10 em Ibatiba – Capital Ca-
pixaba dos Tropeiros.

Os ibatibenses Jesus Gomes 
Vieira, Onésio Gomes Vieira, 
e João Amorim de Freitas fa-
zem parte da Expedição, que 

remonta à cultura tropei-
ra, utilizando-se de animais 
próprios, com destaque para 
os muares, como meio de 
transporte e de carga. 

RECEPção
Por aqui, a Expedição foi re-
cebida com muita festa por 
centenas de moradores e 
amantes do tropeirismo.

O presidente da Câmara 
Municipal de Ibatiba, Mar-
cus Rodrigo Amorim Flo-
rindo (Marquinho Delega), 
e o vice-prefeito municipal 
Cloves Freitas prestigiaram 

a recepção.

“Admiro muito a cultura 
tropeira, que é a nossa raíz, 
a nossa tradição, o orgu-
lho da nossa cidade. Estarei 
sempre à disposição para 
apoiar eventos como este no 
que for preciso porque sei o 
quanto é importante valori-
zar a nossa cultura”, comen-
tou Marquinho Delega.

A iniciativa do projeto da 
Expedição Tropeira em co-
memoração aos 200 anos 
da Rota Imperial é da depu-
tada estadual Luzia Toledo 
(PMDB).

Expedição Tropeira     

Vo
cê

 Sa
bi

a?

aTRaTIVoS 
TuRíSTICoS
Em Ibatiba, os compo-
nentes da expedição visi-
taram alguns pontos do 
Circuito Caminhos dos 
Tropeiros, como o Mu-
seu do Tropeiro, o Mo-
numento ao Tropeiro e 
o Restaurante Vovó Rosi-
nha e puderam destacar 
os atrativos do município, 
que ainda guarda muita 
história viva da época em 
que os tropeiros tinham 
um importante papel no 
cenário socioeconômico.



Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 5
Vo

cê
 Sa

bi
a? 4 A Rota Imperial, conhecida também 

como São Pedro de Alcântara, sur-
giu após a descoberta de ouro no 
interior do Brasil no século XVII. 
Desbravadores percorriam essas 
terras para conseguir chegar à re-
gião das minas gerais e, para pro-
teger esses locais contra os inva-
sores, a Coroa Portuguesa proibiu a 
construção de estradas na Capita-
nia do Espírito Santo.

4	Após a chegada da Família Real 
no Brasil, em 1808, foi permitida a 
construção de uma estrada que li-
gasse Vitória a Ouro Preto, em 1814.

4	A Rota Imperial foi concluída em 

1816, consolidando a ocupação 
do território nos locais por onde 
passava, e contempla 31 municí-
pios, 17 em Minas Gerais e 14 no 
Espírito Santo.

4	Atualmente, a Rota Imperial propor-
ciona, além do contato com a his-
tória, 575 km de belas paisagens 
entre vales e montanhas e a cultura 
marcante dos imigrantes que colo-
nizaram as terras.

4	Os municípios capixabas são: 
Cariacica, Castelo, Conceição do 
Castelo, Domingos Martins, Iúna, 
Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Muniz Frei-
re, Viana, Santa Leopoldina, Santa 

Maria de Jetibá, Venda Nova do 
Imigrante e Vitória.

4	Ibatiba tem sua história marcada 
pelo desbravamento dos Tropeiros, 
que foram homens destemidos 
e aventureiros que viajando con-
duzindo animais e atravessando 
mercadorias, assumiram um 
importante papel no 
cenário socioeconômi-
co da época.

faz pouso em Ibatiba 



Sessão Solene 
em homenagem aos 
60 anos do Incaper 

Os vereadores 
destacaram as 
atividades realizadas 
pelo Instituto no 
município 

Foi realizada no dia 07 de abril, 
na Câmara Municipal de Ibati-
ba, uma sessão solene em ho-
menagem aos 60 anos do In-
caper - Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural. O evento con-
tou com a participação de vá-
rias autoridades do município, 
representantes do Ifes de Iba-
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tiba e agricultores da região. 
O objetivo foi prestar contas 
à sociedade sobre o trabalho 
realizado pela instituição.

A Sessão teve como propo-
nente o presidente da Câma-
ra, Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo (Marquinho Delega). 

Foram homenageados pela 
Câmara os ex-servidores do 
Incaper, Moisés Salomão de 
Faria e José Clério Moratti 
Dalmonech, que na oportuni-
dade receberam o Certificado 
de Honra ao Mérito pelos im-

portantes serviços prestados 
durante o longo período em 
que ambos trabalharam no 
Incaper.

Todos os vereadores destaca-
ram as atividades realizadas 
pelo Incaper no município e o 
seu protagonismo nas ações 
voltadas para a assistência 
técnica e extensão rural.

Os parlamentares também 
pediram mais apoio do Poder 
Executivo aos trabalhos de-
senvolvidos pelo instituto no 
município.

em Ação

A coluna “Entendendo Política” é um 
projeto da AV2 Comunicação e Ma-
rketing, veiculado em espaço gentil-
mente cedido pela Câmara Municipal 
de Ibatiba .

possível votar nulo ou em 
branco, porém nenhum 
dos dois será computado 
como voto válido, ficando 
fora dos cálculos eleitorais 
para definição das elei-
ções proporcionais. Por-
tando, na prática, eles não 
valem nada. Mas é impor-
tante entender que existe 
uma diferença ideológica 
entre os dois. O voto em 
branco é uma manifesta-
ção consciente do eleitor 
em mostrar a sua falta 
de interesse em participar 
do processo eleitoral, não 
dando apoio político a ne-
nhum candidato que está 
disputando aquela elei-
ção. Já o voto nulo acon-
tece por conta de algum 
erro na digitação, como 
digitar um número de 
candidato que não exis-
te, e assim ele passa a ser 
desconsiderado, inclusive 
em nível de análise.

Mas é muito importan-
te esclarecer para aqueles 
que escolherem esta op-
ção como forma de pro-
testo que, embora votar 
em branco ou nulo seja 
possível e permitido por 
lei, provavelmente esse ob-
jetivo não será alcançado, 
uma vez que estes votos 
não refletem no resultado 
da eleição, seja no sistema 
majoritário ou no propor-
cional. O secretário judi-
ciário Fabio Moreira Lima 
explica: “Se mais de cin-
quenta por cento dos elei-
tores abrirem mão do seu 
voto, na verdade o eleitor 
estará abrindo mão de par-
ticipar do processo eleito-
ral. Mas o processo eleitoral 
vai acontecer. Quanto mais 
abstenções nesse sentido 
tivermos, teremos uma 
quantidade menor de pes-
soas decidindo o destino 
de todos”.

NA próxIMA EDIção
Vamos saber mais sobre as 
Coligações Partidárias.

Vimos na edição passada 
como funcionam os dois 
modelos do nosso sistema 
eleitoral: o MAJorItá-
rIo, aplicado nas eleições 
para Presidente, Governa-
dor, Prefeito e Senador, no 
qual é eleito já em primeiro 
turno o candidato que ti-
ver mais de 50% dos votos 
válidos (sem brancos e nu-
los), ou em segundo turno, 
aquele que for mais votado; 
e o de rEprESENtAção 
proporCIoNAL, aplica-
do nas eleições para Vere-
adores e Deputados, onde 
o candidato, além de ob-
ter votos para si, depende 
dos votos dados para o seu 
partido ou para a coligação 
na qual o partido seja inte-
grante, por conta dos cálcu-
los de quociente eleitoral e 
quociente partidário. Mas 
em se tratando de Ibatiba, 
que tem 9 vagas para Vere-
adores, determinadas pelo 
número de habitantes do 
município, usando o exem-
plo dado na ultima edição, 
chegamos ao seguinte re-
sultado: o partido PA ficou 
com 1 vaga garantida, PB 
com 3 vagas, PC sem direi-
to a vaga, PD com 2 vagas, 
e PE com 1 vaga, totalizan-
do 7 Vereadores.

E as outras 2 vagas?
Essas 2 vagas restantes se-
rão distribuídas dividindo-
-se os votos do partido pelo 
número de lugares obtidos, 
mais um. Exemplo: PB teve 
5.800 votos, conquistando 
3 vagas, que serão preen-
chidas pelos seus candi-
datos mais votados; então 
temos 5.800/(3+1)=1.450, 
que é a média. Dos outros 
partidos temos médias 
iguais a 1.300 (PA), 1.400 
(PD) e 1.150 (PE). No final 
as 2 últimas vagas ficaram 
para os suplentes dos par-
tidos PB e PD, que no final 
obtiveram mais votos. Re-
fazendo as vagas, temos: 
PA com 1 Vereador, PB com 
4, PC sem Vereador, PD 
com 3, e PE com 1 Vereador 
= 9 Vereadores eleitos.

Votos nulos e em branco
Pela legislação vigente é 

<	Nas fotos, o reconhecimento dos vereadores; Eunice da Costa Lemos de Lima, primeira vereadora eleita no muni-
cípio, ao lado do engenheiro Agrônomo, Geraldo Costa de Lima; homenagem aos engenheiros Agrônomos Moisés 
Salomão (esq.) e José Clério (dir.); equipe do Incaper com o presidente da Câmara, Marquinho Delega, acompanhado 
dos demais parlamentares, do prefeito José Alcure e do vice-prefeito, Cloves Freitas; no slide, apresentação da equipe 
do Incaper de Ibatiba e, finalizando, destaque novamente para a atual equipe ataunte no município


