
Os problemas do primeiro 
semestre da atual gestão: saúde, 
educação, limpeza pública e 
manutenção de estradas.

Paulo Hartung anuncia 
construção de barragem em 
Ibatiba após assinatura da 
Fundesul.pág3 pág4
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Transporte de pa-
cientes, atendimento 
médico especializado 
e maior número de 
agentes de saúde são 
requerimentos cons-
tantes enviados pela 
Câmara ao Executivo 

As últimas sessões da Câma-
ra de Ibatiba foram marca-
das por discursos de análise 
e muita cobrança por parte 
dos vereadores por melhorias 
no atendimento à saúde da 
população. De acordo com 
os parlamentares, a falta de 
medicamentos, ambulância, 
atendimento médico, entre 
outras deficiências, têm ge-
rado preocupação por parte 
do Poder Legislativo e da po-
pulação em geral.

E os parlamentares que com-
põem a Comissão de Saúde 
da Câmara fazem visitas pe-
riódicas ao Pronto-Atendi-
mento de Ibatiba e acompa-
nham de perto a gestão. 

“Tem mais de seis meses 
que o problema da falta de 

medicamentos continua no 
Pronto-atendimento. A se-
cretaria tem que tomar pro-
vidência urgente. Além dis-
so, tem paciente chegando 
de manhã e ficando até à 
tarde sem atendimento no 
local”, alertou o vereador 
Ivanito Barbosa.

“Queria pedir ao Prefeito 
para contratar ginecologis-
ta, pois a população não tem 
esse atendimento há meses. 
Além disso, medicamentos 
estão sempre faltando no 
pronto-atendimento. E esse 
problema vem se arrastando 
há muito tempo”, reforçou o 
vereador Roberto Chaves.  

Os parlamentares também 
destacaram a morosidade da 
gestão municipal em resolver 
o conserto de ambulâncias. 

“Nós vamos apurar algumas 
possíveis irregularidades na 
compra de medicamentos 
e da ambulância que se 
encontra em Vitória desde 
meados do ano passado”, 
comentou o vereador Car-
los Alberto Silva.

As sessões da Câmara estarão em 
recesso até o dia 10 de agosto, 
mas os trabalhos continuam 
normalmente. pág2

Gestão e atendimento à saúde 
serão fiscalizados em Ibatiba

UNIDADE DE 
SAÚDE FECHADA
Desde o início de junho, 
os vereadores também 
solicitam a abertura de 
unidade de saúde e de 
contratação de agentes 
de saúde nas áreas rurais.

tas”, solicitou o vereador 
Roberto Chaves.

“A questão da saúde está 
bem complicada. Temos o 
título de cidade acolhe-
dora, mas o povo não está 
sendo atendido digna-
mente”, disse o vereador 
Jorci Sangy.

“A unidade de saúde de 
Santa Maria está fechada. 
E isso era plano de governo 
do atual prefeito, mas nada 
é feito”, comentou o verea-
do Fábio Ambrózio.

“Sobre os agentes de saúde, 
gostaria de pedir atendi-
mento nas áreas descober-
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<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
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 Jorcy Miranda Sangi
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<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
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<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
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Um semestre se passou. 
A partir desse momento, 
é hora de fazermos um 
balanço das atividades 
realizadas pelos poderes 
Executivo e Legislativo 
em Ibatiba. O período foi 
marcado por adaptações, 
avaliações de equipes de 
trabalhos e planejamento. 
Agora é hora da ação.

As últimas sessões na 
Casa de Leis foram mar-
cadas por importantes 
discussões e debates so-
bre os programas e proje-
tos realizados ou não pela 
administração municipal. 
Nós, vereadores, temos 
fiscalizado todas as áre-
as de perto, atendendo 

aos moradores e solicitando 
melhorias de infraestrutura, 
saúde, educação, assistência 
social, de limpeza pública, 
entre tantos outros serviços 
essenciais prestados pelo 
Executivo.

Agora, é hora de vermos os 
resultados. É hora de cobrar-
mos melhorias e vermos o 
quanto Ibatiba pode se de-
senvolver. Toda a população 
anseia por isso. 

Mesmo durante o recesso le-
gislativo, estaremos desen-
volvendo nosso trabalho no 
município, sempre buscando 
a qualidade de vida dos iba-
tibenses. Estaremos sempre 
à disposição de todos.

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

É tempo de fiscalizar em busca 
de novas perspectivas

No período, os tra-
balhos dos verea-
dores e os serviços 
administrativos da 
Câmara continuam 
normalmente. Ape-
nas não acontecem 
sessões ordinárias

A Câmara de Ibatiba entrou 
em recesso parlamentar no 
dia 20 de junho, conforme 
prevê o Regimento Interno da 
Casa de Leis, e retorna suas 

Recesso parlamentar 
até o dia 10 de agosto

atividades de rotina no dia 10 
de agosto, quando acontecerá 
a 11ª sessão ordinária do ano.

O recesso teve início após a 
aprovação da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias 2017, cuja 
votação e aprovação aconte-
ceram durante Sessão Ordi-
nária do dia 20 de junho.

No período do recesso par-
lamentar, os trabalhos dos 
vereadores e os serviços 
administrativos da Câmara 

continuam normalmente. 
Apenas não acontecem ses-
sões ordinárias.

Ainda durante o recesso, 
pode haver sessões extraor-
dinárias. Caso aconteçam, 
serão divulgadas previamen-
te pelo site da Câmara.

“Durante o recesso, a Câmara 
permanecerá de portas aber-
tas para a população”, infor-
mou o Presidente da Casa, 
Elias Cândido da Silveira.
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Vereadores avaliam primeiro 
semestre da atual gestão municipal

Saúde, educação, 
limpeza pública e 
manutenção de es-
tradas rurais lideram 
número de reque-
rimento dos parla-
mentares de Ibatiba  

Os requerimentos e de-
mandas indicadas pelos 
vereadores ao Poder Exe-
cutivo na área da saúde se 
mantêm. Muitas solicita-
ções foram reforçadas nas 

últimas sessões, como a 
contratação de médico gi-
necologista, a reposição de 
medicamentos básicos nas 
unidades de atendimento 
e o conserto de veículos da 
saúde.

“Tem mais de oito anos que 
não tem ginecologistas em 
atendimento no município. 
As mulheres precisam fazer 
pré-natal e não têm atendi-
mento”, alertou o vereador 
Ivanito Barbosa.

“Foi feito processo seletivo 
para contratação de gine-
cologista. Queria pedir ao 
Prefeito que contrate esse 
médico para iniciar o aten-
dimento”, lembrou o verea-
dor Roberto Luiz Chaves.

Novamente, os parlamenta-
res discutiram sobre a falta 
de manutenção de duas vans 
da Secretaria da Saúde que 
estão paradas há meses.

“Tem duas vans novas, pa-

radas. Precisamos resolver 
isso”, disse  Ivanito Barbosa.

“Realmente, duas vans es-
tão paradas e em condições 
de rodarem. São manuten-
ções básicas que melhora-
riam o atendimento”, afir-
mou Roberto Chaves.

O vereador Fábio Ambrozio 
lembrou ainda que a unida-
de de saúde de Santa Ma-
ria ainda está fechada. “Era 
plano de governo da atua 

O Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira, 
comentou que, além de 
melhorias no atendimen-
to à saúde, é preciso que o 
Executivo invista nos ser-
viços urbanos, na limpeza 
pública. 

“Na chegada do bairro La-
cerda tem um buraco que 
está vazando esgoto pela 

No que se refere ao ensi-
no público no município, 
os vereadores lembraram 
que foram muitas as pro-
messas de campanha, que 
ainda não saíram do papel.

“A escola de Santa Maria 
de Baixo precisa ser refor-
mada. É uma das escolas 

rua. É só trocar a manilha. 
Espero que o nosso muni-
cípio volte a crescer, que 
volte a ter atendimento na 
saúde”, disse o Presidente.

“Sobre a questão da limpe-
za pública, parece que uma 
nova empresa foi chamada 
para prestar o serviço”, co-
mentou o vereador Carlos 
Aberto dos Santos.

que se encontra na pior si-
tuação. Acho, inclusive, que 
o secretário de Educação 
deveria ver a situação das es-
colas de perto, assim como 
os responsáveis pelo setor de 
esportes”, sugeriu o vereador 
Carlos Alberto dos Santos.

“Quase nada foi cumprido 

LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS

EDUCAÇÃO
até a presente data. Na 
Educação, nenhuma das 
propostas apresentadas 
pelo governo foi levada 
adiante, pelo contrário, 
estão regredindo, com sa-
las multisseriadas. É um 
desrespeito aos eleitores”, 
ressaltou o vereador Fábio 
Ambrozio

administração e até agora 
nada foi feito”.

“É preciso que a Secretaria 
de Saúde também se reúna 
com os servidores do setor 
porque a maioria deles estão 
insatisfeitos. Essa reunião é 
importante para ouvir os ser-
vidores e para que resulte em 
melhoria no atendimento e 
a nossa população possa ser 
atendida da melhor forma 
possível”, analisou o verea-
dor Carlos Alberto Santos.
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Iniciativa foi anun-
ciada pelo Governa-
dor Paulo Hartung 
após assinatura da 
Fundesul

No dia 21 de junho, na aber-
tura da ExpoSul Rural, em 
Cachoeiro de Itapemirim, o 
governador Paulo Hartung 
sancionou a lei que cria o 
Fundo de Desenvolvimento 
Econômico Regional do Sul 
do Estado do Espírito Santo 
(Fundesul) e assinou o acor-
do com oito prefeituras para 
a elaboração do projeto de 
oito barragens. O município 

Governo anuncia 
construção de 
barragem em Ibatiba

As diretrizes 
são importantes 
para que o Poder 
Executivo planeje 
os gastos durante 
o exercício 
de 2018

No dia 20 de junho, os 
parlamentares de Ibatiba 
se reuniram, discutiram e 
votaram o projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). Na ocasião, 
a matéria foi aprovada 
por unanimidade.

As diretrizes são impor-
tantes para que o Poder 
Executivo planeje os gas-
tos durante o exercício 
de 2018. 

A LDO compreende as 
metas e prioridades da 
Administração Pública 
estadual para o ano se-
guinte, orienta a elabora-
ção da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), dispõe so-

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 
é aprovada por 
unanimidade

bre as alterações na legisla-
ção tributária e estabelece 
a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais 
de fomento.

SAIBA MAIS
A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) determina 
as diretrizes que a admi-
nistração pública terá que 
seguir para elaborar o orça-
mento anual.

A LDO compreende as 
metas e as prioridades da 
administração pública, in-
cluindo as despesas de ca-
pital (investimentos), dis-
põe sobre as alterações na 
legislação tributária e esta-
belece a política de aplica-
ção das agências financeiras 
oficiais de fomento.

Exerce o papel de ligação 
entre o plano plurianual e o 
orçamento, regula sua ela-
boração e está condiciona-
do pelo plano.

de Ibatiba foi um dos con-
templados com o termo de 
cooperação técnica.

O Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira e 
o vereador Roberto Chaves 
acompanharam o evento.

Neste acordo, a Secretaria 
de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultu-
ra e Pesca (Seag) ficará res-
ponsável pelo projeto e pela 
execução da obra, enquanto 
as prefeituras ficam respon-
sáveis pelo licenciamento, 
pela outorga, além da titu-
laridade das terras. Além de 

Ibatiba, serão beneficiados 
os seguintes municípios: 
Alegre, Castelo, Conceição 
do Castelo, Guaçuí, Irupi, 
Jerônimo Monteiro e Muqui.

A previsão é de que os pro-
jetos sejam concluídos em 
seis meses. Em seguida, será 
aberto o processo licitatório 
para a contratação de em-
presa para a execução da 
obra. A quantidade de ar-
mazenamento dos reserva-
tórios e a extensão da área 
que a barragem ocupará se-
rão definidas de acordo com 
os projetos que serão elabo-
rados.
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CONSTRUÇÃO 
DE BARRAGENS
O Programa Estadual de Construção de 
Barragens prevê o investimento de R$ 60 
milhões, por meio de recursos da Secre-
taria de Estado da Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e Pesca (Seag), para a 
implantação de 60 reservatórios de água 
no interior do Estado até 2018.

A estimativa é que, com a implantação de 
todas as barragens, sejam armazenados 
67,2 bilhões de litros de água: o suficiente 
para abastecer 1,2 milhão de pessoas du-
rante um ano, ou irrigar 22 mil hectares 
de café.

FUNDESUL
O Fundesul é uma iniciativa do Governo 
do Estado para fomentar projetos de in-
vestimentos privados para as microrre-
giões Caparaó, Central Sul e Litoral Sul, 
que possam resultar direta ou indireta-
mente na geração de emprego e renda.

O fundo será gerido pelo Banco de De-
senvolvimento do Espírito Santo (Ban-
des) e atenderá 27 municípios do sul 
capixaba, impactando uma população 
de cerca de 700 mil habitantes. 


