
Projeto de Lei que 
organiza o Sistema 
de defesa e proteção 
ao consumidor 
já foi aprovado, e 
consta da criação 
de um Conselho e 
um Fundo para o 
funcionamento do 
órgão em Ibatiba 

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram por unanimi-
dade o projeto de Lei Nº 
004/2016 que organiza o 
Sistema Municipal de Defesa 
do Consumidor. Trata-se da 

Vereadores aprovam projeto que 
faz da Feira Verde um evento 
anual contando com a participação 
efetiva das escolas.

14° Encontro de Produtores de 
Café de Ibatiba discute reúso da 
água, secagem do café e pós-
colheita.

14º Batalhão comemora 
6 anos em Ibatiba com 
solenidade e apresentação 
da Banda de Música.pág4 pág2

implantação de um Procon 
no município, por meio de 
uma Coordenadoria Muni-
cipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor, para prestar 
atendimento à população e 
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Em breve, ibatibenses 
terão Procon municipal

Com o intuito de aten-
der melhor aos turistas e 
estudantes que circulam 
pelo município após as 22h, 
os vereadores de Ibatiba 
analisaram e aprovaram a 
proposta de extensão do 
horário de atendimento de 
bares, restaurantes e simi-
lares. Agora, os estabeleci-
mentos poderão funcionar 
uma hora a mais.

De acordo com a Lei, ba-
res, boates e similares, 
restaurantes, lanchonetes, 
pizzarias, botequins e trai-
lers poderão funcionar de 
domingo a quinta-feira, das 
5h à meia-noite, e de sexta 
a sábado, das 5h à 1h.

Em todos os dias, os esta-
belecimentos terão tole-
rância de 15 minutos para 

AtEndIMEnto dE BArEs, 
rEstAurAntEs E sIMIlArEs 
EM noVo horárIo 

finalizar os atendimentos 
e fecharem e encerrarem o 
expediente. 

“A regulamentação do ho-
rário de funcionamento 
tem a proposta de aumen-
tar o horário por mais uma 
hora, diferente da propos-
ta de fechar às 23h, como 
antes. A proposta veio dos 
comerciantes da área para 
atender aos clientes, em 
especial aos estudantes 
que fazem curso à noite e 
de profissionais que per-
noitam em Ibatiba e após 
as 23h não encontram es-
tabelecimento para fazer 
refeição”, explicou o vere-
ador Luciano Salgado.

No horário de verão, terão 
mais uma hora para finali-
zar o atendimento.

fiscalizar. O Sistema contará 
ainda com o suporte de um 
conselho administrativo e de 
um fundo municipal.

A Coordenadoria Municipal 
será destinada a executar o 
Programa de Defesa do Con-
sumidor, vinculado ao Procon 
Estadual, e tem o objetivo de 
promover e implementar as 
ações direcionadas à edu-
cação, orientação, proteção 
e defesa do consumidor e 
a receber, analisar, avaliar e 
encaminhar consultas, recla-
mações e sugestões apresen-
tadas por consumidores, por 
entidades representativas ou 
estabelecimentos.

“Será um serviço extrema-
mente importante para a 
nossa região, pois tanto con-
sumidores quanto proprietá-
rios de estabelecimentos que 
comercializam produtos ou 
serviços poderão obter aten-
dimento sobre seus direitos e 
deveres, de forma a melhorar 
o nível de satisfação geral do 
nosso mercado”, comentou o 
Presidente da Câmara, Mar-
cos Rodrigo Amorim Florindo 
(Marquinho Delega).
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Nos últimos meses, nesta 
Casa de Leis, analisamos 
muitas propostas diferen-
tes que, convergidas, re-
sultam em melhorias im-
portantes para a economia 
de Ibatiba. E são propostas 
que podem desenvolver se-
tores econômicos diversos: 
agricultura, serviços e co-
mércio, principalmente. 

Um ótima notícia é a ins-
talação efetiva do Pro-
con municipal. Trata-se 
de uma demanda antiga 
e que agora toma corpo 
para que em breve seja 
concretizada. Nós verea-
dores estamos empenha-
dos para que esse órgão 
seja bem estruturado, 
com servidores efetivos, 
para que os serviços ao 
consumidor e aos empre-
sários sejam realizados 

da melhor maneira possível 
e para que nosso comércio 
cresça sustentavelmente.

Afinal, o mercado de Ibatiba 
cresce a cada ano e precisa 
de apoio para que esse cres-
cimento se mantenha em-
pregando muitas pessoas, ge-
rando renda e divisas para o 
município.

Além dessa conquista, tam-
bém tivemos algumas pro-
postas aprovadas que podem 
melhorar o setor do turismo, 
como a extensão do horário 
de atendimento de bares, res-
taurante e similares. É uma 
proposta aparentemente sim-
ples, mas que pode gerar bons 
resultados na rotina do comér-
cio de produtos e serviços, ao 
ampliarem o funcionamento, 
melhorando o atendimento 
aos clientes.
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Um grande abraço 
a todos, boa leitura, 

e que Deus nos 
ilumine sempre!

Desenvolvimento 
econômico é o foco

Comemoração pelo 
6º Aniversário do 14º 
Batalhão de Polícia 
Militar, no Legislativo 
de Ibatiba, contou 
com apresentação 
da Banda de Música 
da PMES

Para comemorar o sexto ano 
de instalação do 14º Batalhão 
da Polícia Militar em Ibatiba, a 
corporação realizou no dia 24 
de junho uma solenidade no 

Solenidade na Câmara 
comemora aniversário 
do 14º Batalhão

Dessa forma, vamos ajus-
tando e analisando as de-
mandas da população ao 
bom funcionamento dos 
serviços públicos e privados 
da cidade e da zona rural.

auditório da Câmara Munici-
pal, que contou com a partici-
pação de dezenas de militares 
e autoridades da região. 

No mesmo, as comemora-
ções também aconteceram 
nos municípios vizinhos. Em 
Iúna, foi realizado o Recreio 
no Quartel, no Parque de Ex-
posições, no qual alunos de 
escolas públicas e privadas 
visitaram estandes com a 
história e a atuação da Polí-
cia Militar, como o Programa 

Educacional de Resistência 
às Drogas (Proerd).

Em Irupi, a população pôde 
conferir o repertório da tra-
dicional Banda de Música da 
PMES, em um espetáculo na 
Praça Central do município.

O 14º Batalhão da PM tem 
sua sede localizada no muni-
cípio de Ibatiba e também é 
responsável pelo policiamen-
to nos municípios de Breje-
tuba, Iúna, Irupi e Ibitirama. 
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Vereadores 
aprovaram projeto 
de Lei para envolver 
as escolas de Ibatiba 
e realizar o evento a 
cada ano 

Os parlamentares da Câ-
mara de Ibatiba aprova-
ram, no dia 27 de junho, 

Feira Verde se torna evento 
anual e entrará para o 
calendário do município
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o projeto de Lei que esta-
belece a Feira Verde como 
evento anual, e também 
propõe formas para pro-
fissionalizar a organização 
do evento, considerado 
importante para o desen-
volvimento da educação 
ambiental no município. O 
evento acontece há quarto 
anos na cidade.

Dia da Consciência 
Evangélica foi 
comemorado no 
dia 1º de agosto

Projeto de Lei, 
aprovado no final de 
2015, alterou a data 
do feriado municipal

Este ano, o Dia da Consciência 
Evangélica foi comemorado 
no dia 1º de agosto, de acordo 
com a Lei nº 772, de autoria 
do vereador Luciano Salgado e 

aprovada pelos vereadores 
de Ibatiba em novembro de 
2015.

Até o ano passado, o fe-
riado municipal era come-
morado sempre no dia 10 
de agosto. A mudança na 
data atendeu a um pedido 
do Conselho de Pastores 
de Ibatiba.

De acordo com o projeto, de 
autoria do Poder Executivo, 
o evento será contínuo e rea-
lizado todos os anos no mês 
de junho, em local público, e 
deverá constar no calendário 
de eventos das secretarias e 
da Prefeitura Municipal.

A promoção e organização 
da Feira serão de responsa-

bilidade de uma Comissão 
Organizadora, formada por 
servidores efetivos das secre-
tarias de Educação e de Meio 
Ambiente. As escolas tam-
bém deverão apresentar co-
missões de Meio Ambiente. 

Além disso, o documento 
aprovado estabelece que 
o Poder Executivo deverá 

apresentar projetos e progra-
mas de educação ambiental 
com os seguintes eixos: resí-
duos sólidos, horto florestal, 
agrotóxicos, nascentes e ca-
lhas de rios. 

Durante a Feira deverão 
ser montados estandes das 
escolas e programações va-
riadas.
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Evento discutiu 
colheita e secagem de 
café, recursos hídricos 
e energia. Também 
foi realizado Dia de 
Campo em Córrego 
Cachoeira Alegre

A crise hídrica norteia as 
discussões no 14° Encon-
tro de Produtores de Café 
de Ibatiba. O evento foi re-
alizado pela Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca (Seag) 

14° Encontro de Produtores de Café 
de Ibatiba discute reúso da água

por meio do Instituto Capi-
xaba de Pesquisa, Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
(Incaper), em parceria com o 
Instituto Federal do Espírito 
Santo (Ifes) e a Prefeitura de 
Ibatiba.

Os temas mais discutidos 
foram a secagem de café e 
energia, recursos hídricos e 
pós-colheita do café. Além 
das discussões teóricas, foi re-
alizado um dia de campo em 
Córrego Cachoeira Alegre. 
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Novas ruas na 
Chácara do Soniter

A Câmara aprovou três 
projetos de Leis, de au-
toria do vereador Luciano 
Salgado, que denominam 
logradouros na Chácara 
do Soniter: Rua Ilza Silvé-
rio da Silva, Rua José Au-

gusto Bezerra e Rua Juarez 
Pagani Miranda. Os home-
nageados com a denomina-
ção das ruas foram antigos 
moradores do município e se 
destacaram entre os ibati-
benses da localidade.

Os cafeicultores Amélio 
Leocádio e Jean Gomes 
de Amorim abriram a pro-
priedade para receber os 
visitantes. No local, foram 
montadas três estações 
técnicas, que tratam os 
temas: construção de uni-
dades de processamento, 
secagem de café e energia 
e reúso e aproveitamento 
da água do processamento 
do café.

O evento contou com a pre-

sença do diretor-presidente 
do Incaper, Marcelo Suzart 
de Almeida. “Há tecnologias 
disponíveis que contribuem 
para a convivência com a 
crise hídrica. As caixas secas, 
o plantio em nível, o mane-
jo do mato nos corredores, 
a proteção das nascentes e 
das áreas de recarga garan-
tem sustentabilidade hídri-
ca”, ressaltou.

No evento, Suzart também 
mencionou aspectos rela-

cionados ao mercado de 
café. 

“Precisamos direcionar o 
nosso olhar para três pon-
tos importantes: a quali-
dade dos cafés especiais, 
a sustentabilidade da pro-
dução, e a integração entre 
as instituições. Assim, será 
possível promover as mu-
danças necessárias ao de-
senvolvimento rural, agre-
gando valor e garantindo o 
mercado”, disse.


