
Segurança de 
motoristas e 
pedestres também 
é discutida pelos 
vereadores durante 
as sessões da 
Câmara  

Os vereadores de Ibatiba 
intensificaram as analises 
dos serviços públicos pres-
tados nas áreas de saúde 
e de infraestrutura após 
constatarem que são mui-
tas as carências para aten-
der demandas de transpor-
te de pacientes e segurança 
de pedestres e condutores 
de veículos.

Projeto de Lei institui a Política 
Municipal de fiscalização,  
proteção e controle populacional 
de cães e gatos.

Começam em Ibatiba as obras 
do Programa de Gestão Integrada 
das Águas e da Paisagem.

Ifes Campus Ibatiba está com 
inscrições para os cursos 
técnicos de Florestas e Meio 
Ambiente.pág4 pág4

“Queria pedir a ajuda do 
Poder Executivo para con-
sertar os veículos da saúde, 
pois melhorará a remoção 
de pacientes para trata-
mentos e para a realização 
de consultas e exames em 
outras localidades”, co-
mentou o vereador João 
Brito (Jango).

Já o vereador Jorcy Sangi, 
solicita que seja realizado 
serviço de limpeza na co-
munidade de Criciúma. “É 
preciso que a comunidade 
seja cuidada. Chegaram 
mais de 150 luminárias, e 
acredito que em breve elas 
sejam instaladas. A comu-
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Parlamentares solicitam 
melhorias nos serviços urbanos 
e no atendimento à saúde

nidade cresceu e ainda es-
tamos às escuras”, obser-
vou o parlamentar.

“Também é preciso cons-
truir um quebra-molas 
próximo à comunidade do 
secador do senhor Olivei-
ra Marcolino. Há quatro 
anos, luto para instalar 
esse quebra-molas. O se-
nhor Oliveira já mandou 
confeccionar e fincar pla-
cas de identificação. Neste 
local, já houve quatro víti-
mas fatais de moto e carro, 
além de ser um ponto de 
parada de ônibus”, alertou 
o vereador Silvio Rodrigues 
de Oliveira (Silvio do Bara-

pág3

teiro).

Outra obra que vem sendo 
demandada pelos morado-
res do bairro Brasil Novo é 
o conserto das ruas. “Que-
ro, mais uma vez, solicitar 
que o Executivo tome as 
providências para conser-
tar a rua do Brasil Novo. 
Alguns moradores não con-
seguem nem chegar as suas 
residências”, indicou o ve-
reador Ivanito Barbosa.

MAIs 
trAnsPArênCIA
Já o vereador Luciano Sal-

gado ressaltou a impor-
tância de a administração 
municipal ter ações mais 
transparentes. 

“No ranking da Transparên-
cia, Ibatiba está com nota 
baixa. Já arrecadamos mais 
de R$ 100 milhões, mas não 
temos transporte univer-
sitário. Cadê o pagamento 
dos Agentes Comunitário de 
Saúde (ACS) e dos servidores 
da limpeza pública? A culpa 
é de quem? Depois vem a 
administração dizer que está 
investindo e aderindo ao 
programa Brasil Transparen-
te. Eu quero saber onde está 
o nosso dinheiro”, avaliou.

“Queria pedir a aju-
da do Poder Execu-
tivo para consertar 
os veículos da saúde, 
melhorando o trans-
porte de pacientes 
para consultas e 
exames em outras 
localidades”.

João Brito
VEREADOR

“É preciso que Cri-
ciúma seja cuidada. 
Chegaram mais de 
150 luminárias, e 
acredito que em 
breve elas sejam ins-
taladas. A comuni-
dade cresceu e ainda 
estamos às escuras”.

Jorcy Sangi
VEREADOR

“Também é preciso 
construir um que-
bra-molas próximo 
à comunidade do 
secador do senhor 
Oliveira Marcolino, 
onde já houve qua-
tro vítimas fatais de 
moto e carro”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR

“Quero, mais uma 
vez, solicitar que o 
Executivo tome as 
providências para 
consertar a rua do 
Brasil Novo. Alguns 
moradores não con-
seguem nem chegar 
as suas residências”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Arrecadamos mais 
de R$ 100 milhões, 
mas não temos trans-
porte universitário, 
falta pagamento aos 
ACS e aos servidores 
da limpeza pública. 
Onde está o nosso 
dinheiro?”.

Luciano Salgado
VEREADOR
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Nesta edição do Legislativo 
em Ação, o leitor poderá 
conferir as ações da Câmara 
de Ibatiba assim como os 
projetos desenvolvidos por 
outras instituições públicas 
para, principalmente, ofe-
recer melhores serviços de 
saúde à população.

Da nossa parte, estivemos 
empenhados em, após ou-
vir moradores e fiscalizar 
os serviços, enviar reque-
rimentos e solicitações ao 
Poder Executivo para que 
o transporte de pacientes 
seja melhorado, em todos 
os sentidos. Precisamos que 
veículos recebam a manu-
tenção necessária para esse 
transporte, assim como que 
seja ampliado o atendimen-
to de agentes de saúde nas 
comunidades rurais.

Ainda no que diz respeito à 
saúde, aprovamos o projeto 
de Lei que institui a Política 
Municipal de Proteção e Con-
trole Populacional de Cães e 
Gatos, cujas ações da admi-
nistração municipal devem 
envolver campanhas de cará-
ter educativo, com divulgação 
de material informativo e de 
conscientização à população, 
como a importância de vaci-
nação, vermifugação, controle 
de zoonoses e castração dos 
animais.

Também estamos acompa-
nhando de perto as notícias 
sobre o início das obras de 
saneamento e esgotamento 
sanitário em Ibatiba, que a 
Cesan e o Governo do Estado 
deram início neste mês. Mais 
de 13 mil habitantes serão be-
neficiados com a construção 
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Que as notícias 
boas continuem 

estampando nosso 
informativo ao 

longo dos anos!!

Saúde em pauta

Interessados em obter 
a 1ª via do documento 
devem comparecer 
à Secretaria de Ação 
Social

Os interessados em obter a 
Carteira de Trabalho agora 
podem obtê-la no município 
de Ibatiba. A Prefeitura Mu-
nicipal está emitindo o docu-
mento por meio da Secretaria 
de Ação Social, de segunda a 
quinta-feira, das 08h às 13h.

Para obter a 1ª via da Car-
teira, é necessário levar os 

Carteira de Trabalho 
é emitida em Ibatiba

de quatro estações eleva-
tórias, uma Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE) e 
41 quilômetros de redes de 
esgoto no município. 

4Emissão de Carteira de Trabalho: Secretaria Municipal 
de Ação Social, localizada na Rua Salomão Fadlalah 
(em frente ao Museu do Tropeiro).

4Dias e horários de funcionamento: de segunda a 
quinta-feira, das 8h às 13h.

4Mais Informações: (28) 3543-0492.

sAIBA MAIs

seguintes documentos (có-
pia e original): Certidão de 
Nascimento, CPF, carteira de 
identidade, comprovante de 
residência e foto 3x4 recente.

Já para os que precisam emitir 
a 2ª via da Carteira de Tra-

balho é necessário levar to-
dos os documentos exigidos 
para emissão da 1ª via mais a 
Carteira de Trabalho anterior 
(em caso de inutilização ou 
continuidade) ou o Boletim 
de Ocorrência, em caso de 
perda ou extravio.
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Vereadores ainda 
avaliam o projeto 
que propõe ao Poder 
Executivo promover 
campanhas de cons-
cientização e fisca-
lização de tratos de 
animais domésticos

Os vereadores de Ibatiba anali-
sam o projeto de Lei que insti-
tui a Política Municipal de pro-
teção e controle populacional 
de cães e gatos. De acordo com 
o projeto, o Poder Executivo 
deverá promover campanhas 
de caráter educativo, com di-
vulgação de material informa-
tivo e de conscientização à po-
pulação, como a importância 
de vacinação, vermifugação, 
controle de zoonoses e castra-
ção dos animais.

Controlar e proteger os cães 
e gatos, além de evitar pos-
síveis doenças transmitidas 
por esses animais e incen-
tivar a adoção, tem sido al-
guns dos pedidos dos parla-

Política Municipal de Proteção 
e Controle Populacional de 
Cães e Gatos em análise

3

mentares de Ibatiba.

O projeto é de autoria do vere-
ador Luciano Salgado (Pingo). 
Ele destacou na tribuna da 
Câmara Municipal que tam-
bém é urgente a necessidade 
da Prefeitura instalar um canil 
em Ibatiba, bem como realizar 
um programa de castração de 
cães e gatos.

“Os cachorros nas ruas geram 
transtornos e insegurança aos 
nossos moradores e em alguns 
momentos com riscos de pro-
liferação de doenças, daí pre-
cisamos criar alternativas para 
esse problema”, citou Salgado. 

Outro ponto levantado pe-
los vereadores de Ibatiba 
diz respeito à valorização 
dos Agentes Comunitários 
de Saúde, que desde ju-
nho reivindicam repasses 
de verbas federais como o 
adicional de produtividade 
nos vencimento dos profis-
sionais.

“Cadê o dinheiro pra pagar 
os ACS? O dinheiro é deles 
e não pagam o adicional”, 
comentou o vereador Lu-
ciano Salgado (Pingo) em 
meados de junho deste ano, 
após denúncias do Sindicato 
dos Servidores Públicos Mu-

nicipais de Ibatiba (Sindis-
pumies) de que o Executivo 
Municipal estaria descum-
prindo legislações e acordo 
feito com o Ministério Públi-
co de repassar a verba fede-
ral destinada aos ACS. 

Após negociações a pro-
vação de projeto de Lei, a 
verba foi destinada aos ser-
vidores.

Recentemente, o vereador 
Ivanito Barbosa solicitou à 
administração municipal a 
inclusão do atendimento 
das ACS para atender os 
moradores da comunidade 

rural Cafarnaum.

“Tenho cobrado agentes 
de saúde no Cafarnaum, 
e também em outras três 
comunidades rurais, que 
não contam com esses 
profissionais e solicitam 
o atendimento. Além 
disso, nós defendemos o 
pagamento adicional às 
agentes de saúde. Se o 
dinheiro vai para o caixa 
da Prefeitura, tem que se 
pago. Precisamos valori-
zar os servidores e prestar 
bons serviços à popula-
ção também da zona ru-
ral”, avaliou o vereador.

População solicita 
Agentes Comunitários 
de Saúde em Cafarnaum

“São inúmeros cachor-
ros nas ruas gerando 

transtornos e insegu-
rança. É preciso res-

peitar os direitos dos 
animais, mas Ibatiba 
não pode continuar 

como está”.

Luciano Salgado
VEREADOR



Inscrições 
abertas 
para cursos 
técnicos no 
Ifes campus 
Ibatiba 

Ibatiba receberá 
investimentos de 
programa ambiental 
do governo

Interessados 
em estudar no 
município poderão 
se inscrever para 
uma das 140 vagas 
dos cursos de 
Florestas ou Meio 
Ambiente até o dia 
13 de novembro 

O Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes) está 
com inscrições abertas 
para os cursos técnicos da 
instituição. São, no total, 
3.746 vagas nos diversos 
campi, mas em Ibatiba 
são oferecidas no edital 
04/2017 140 vagas os cur-
sos de Florestas e Meio 
Ambiente, ambos integra-
dos ao Ensino Médio. 

As inscrições poderão ser 
feitas até o dia 13 de no-
vembro, pelo site www.ifes.
edu.br. A isenção da taxa, 
de R$ 68, pode ser solicita-
da até 27 de outubro.

Têm direito à isenção os 
candidatos que tenham 
estudado as duas últimas 
séries do ensino funda-
mental (para os cursos 
integrados e concomitan-
tes) ou as duas últimas sé-

Mais de 13 mil 
habitantes serão 
beneficiados com 
a construção 
de 4 estações 
elevatórias, 1 ETE e 
41 quilômetros de 
redes de esgoto

Começam em outubro as 
obras do Programa de Ges-
tão Integrada das Águas e da 
Paisagem, considerado um 
importante programa am-
biental, com investimentos 
em ações integradas para uso 
coordenado da água, do solo 
e recursos relacionados ao 
desenvolvimento sustentá-
vel. O valor da primeira etapa 
de obras – coordenadas pela 
Companhia Espírito Santense 
de Saneamento (Cesan) – é 
de R$ 51,8 milhões, para im-
plantação de sistemas de es-
goto em Iúna, Ibatiba, Dores 
do Rio Preto e Irupi.  

O Programa de Gestão Inte-
grada das Águas e da Paisa-
gem é financiado pelo Banco 
Mundial e o investimento es-
timado é de US$ 323 milhões 
(R$ 1 bilhão), a ser realizado 
em 5 anos. Essas primeiras 

ries do ensino médio (para os 
cursos subsequentes e espe-
cialização técnica) em escola 
pública, ou particular como 
aluno bolsista em função de 
carência socioeconômica, ou 
curso equivalente em esta-
belecimento da rede pública 
de ensino com aprovação fi-
nal, até a data da matrícula.

Entre a documentação neces-
sária para se inscrever, está 
o CPF próprio do candidato, 
além de um dos seguintes 
documentos: carteira de iden-
tidade (RG);ou carteira profis-
sional; ou carteira de trabalho; 
ou certificado de reservista; ou 
carteira nacional de habilita-
ção; ou identidade funcional. 
Não será aceita a certidão de 
nascimento. 

As provas estão marcadas 
para o dia 27 de novembro, e 
o resultado final, para 19 de 
dezembro. As aulas começam 
no primeiro semestre letivo 
de 2017, de acordo com o ca-
lendário de cada campus.

obras vão beneficiar 34 mil 
moradores. Serão construídas 
14 bombas elevatórias, qua-
tro estações de tratamento 
de esgoto e 58 quilômetros 
de rede de coleta. Atualmen-
te, o índice de coleta e trata-
mento de esgoto na Região 
do Caparaó é próximo a zero 
e a expectativa é chegar a 
100% de atendimento. 

As ligações intradomiciliares, 
que unem a rede interna das 
residências à rede coletora 
implantada na rua, serão fei-
tas no decorrer da obra. Ao 
término da implantação, sete 
milhões de litros de esgoto 
por dia deixarão de poluir os 
rios nessas localidades.

Em Ibatiba, estima-se que 
13.792 habitantes sejam be-
neficiados, com a construção 
de quatro estações elevató-
rias, uma Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE) e com 
41 quilômetros de redes de 
esgoto. Já os bairros contem-
plados com as 2.130 ligações 
intradomicilares são: Soni-
ter, Bela Vista, Novo Hori-
zonte, Centro, Brasil Novo, 
São José, Ipê, Boa Esperança, 
Floresta I, Floresta II, São Se-
bastião, Trocate, Vila Nova e 
Lacerda Sodré de Assis.

O diretor-presidente da Ce-
san, Pablo Andreão (foto), 
enfatizou que o rio é que traz 
a vida, portanto, um com-
portamento histórico tem 
que ser corrigido. 

“Antigamente as casas eram 
construídas ‘de costas’ para 
os rios, e o despejo de deje-
tos nos afluentes era o que 
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sAIBA MAIs
Edital 04/2017 – Cursos técnicos integrados ao 
ensino médio

Campus Ibatiba

Florestas (matutino) – 70 vagas

Meio Ambiente (vespertino) – 70 vagas

Campus Ibatiba: Avenida Sete de Novembro, 40 – Centro 
– Ibatiba – ES – Setor de Registro Acadêmico – Tel.: (28) 
3543- 5500. Horário de Atendimento: 8h às 17h. 

se considerava certo. Eles 
davam conta de levar a sujei-
ra para longe das casas. Hoje, 
temos que ser conscientes 
de que não existe o ‘jogar 
pra fora’, pois afastá-los dos 
olhos não os faz desapare-
cer instantaneamente. Há 
consequências nisso, como 
a poluição de rios, córregos e 
lagos. É necessário que cada 
pessoa se conscientize de 
sua corresponsabilidade so-
cioambiental e coopere, seja 
em sua casa ou fora dela”. 

ABrAnGênCIA
O Programa tem abrangência 
estadual, e além dos municí-
pios da Região do Caparaó, 
Dores do Rio Preto, Irupi, Iúna 
e Ibatiba, ocorrerão obras em 
Divino São Lourenço e Con-
ceição do Castelo. 

O objetivo é ampliar a co-
bertura florestal do Estado, 
com o programa Reflorestar 
e projeto Mangaraí; e ins-
titucionalizar e promover 
boas práticas agrícolas e de 
construção de estradas vi-
cinais para contribuir para a 
redução do assoreamento e 
poluição dos corpos d’água.
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