
Parlamentares buscam recursos 
e capacitação em Brasília, onde  
participaram de uma palestra 
com o ministro do TCU.

Festa do Tropeiro reuniu 
30 mil pessoas em shows 
nacionais e apresentações 
locais e regionais.pág3 pág4
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O conserto dos 
veículos agilizará 
o atendimento 
aos pacientes e vai 
desonerar os cofres 
públicos

Durante as sessões realizadas 
na Câmara de Ibatiba ao longo 
de setembro, os serviços, os 
equipamentos e o sistema de 
transportes do setor da saúde 
pública do município voltaram 
a ser temas dos discursos dos 
vereadores. Ambulâncias e 
vans sem utilização e a falta 
de atendimento por agentes 
de saúde nas comunidades 
rurais foram os principais as-
suntos abordados e cobrados 
pelos parlamentares.

De acordo com o vereador 

Eleitores deverão comparecer 
ao cartório eleitoral a partir do 
dia 25/09 para cadastramento 
biométrico obrigatório. pág2

Parlamentares avaliam transporte 
de pacientes e atendimento 
de agentes de saúde

Ivanito Barbosa, o conserto 
das vans e ambulâncias da ad-
ministração municipal devem 
ser feitas com urgência para 
agilizar o atendimento aos 
pacientes e para desonerar os 
cofres públicos. 

“Identifiquei duas vans pa-
radas e o município pagando 
aluguel de transporte de pa-
cientes. Além disso, tem duas 
ambulâncias quebradas. Soli-
cito o conserto dessas ambu-
lâncias e vans o quanto antes 
para tentarmos resolver essa 
situação”, indicou o vereador 
Ivanito. 

“A história das ambulâncias é 
uma vergonha! Continua fal-
tando ambulância e o municí-
pio pega emprestado com ou-
tros municípios. Teve cidadão 

que pagou uma peça, do pró-
prio bolso, para consertar uma 
ambulância para poder buscar 
paciente. Temos que tomar 
uma atitude. A saúde de Iba-
tiba está deprimente”, avaliou 
o vereador Fábio Ambrózio.

Os parlamentares também 
solicitaram a contratação 
de agentes comunitários de 
saúde para as comunidades 
rurais.

“Já faz algum tempo que na 
região de Santa Maria de Cima 
faltam pelo menos dois agen-
tes de saúde para atender a 
comunidade. Além disso, a 
unidade de saúde vinha aten-
dendo a comunidade e preci-
sa de uma construção maior 
e precisa funcionar. Já foram 
feitos processos seletivos, mas 

ainda não chamaram os pro-
fissionais”, ressaltou o verea-
dor Beto da Saúde.

O vereador Geilson Dias To-
maz também solicitou agente 
de saúde para a comunidade 
de Santa Clara. 

COMISSÃO
No início de agosto, a Co-
missão de Saúde da Câmara, 

composta pelos vereadores 
Carlos Alberto dos Santos, 
Ivanito Barbosa e Roberto 
Magnético, vem analisando 
a prestação de serviços de 
saúde à população no último 
semestre. O objetivo é inves-
tigar e buscar justificativas 
para a falta de medicamen-
tos no Pronto-Atendimento 
Municipal e para a falta de 
manutenção de duas ambu-
lâncias.

“Identifiquei duas vans paradas e 
o município pagando aluguel de 
transporte de pacientes”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Teve cidadão que pagou uma peça, do 
próprio bolso, para consertar uma ambu-
lância para poder buscar paciente”.

Fábio Ambrózio
VEREADOR

“Na região de Santa Maria de Cima fal-
tam pelo menos dois agentes de saúde. 
Já foram feitos processos seletivos”.

Beto da Saúde
VEREADOR
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Sempre pensando na me-
lhoria da qualidade de vida, 
nos serviços prestados pela 
administração pública à 
população e nas alternati-
vas econômicas, a Câmara 
Municipal de Ibatiba vem 
se destacando pelos tra-
balhos de análise, fiscaliza-
ção e acompanhamento de 

obras, documentos e ações do 
Poder Executivo.

Sabemos que o nosso papel 
como legisladores vai além de 
fiscalizar, mas também de pro-
por soluções, dialogar e analisar 
os diversos caminhos que levam 
ao desenvolvimento do municí-
pio como um todo.

Atualmente, nossa preocupa-
ção gira em torno dos serviços 
de saúde prestados à popu-
lação. O assunto é coisa séria 
e estamos acompanhando as 
demandas dos pacientes, os 
investimentos previstos para 
o setor e a adequação da es-
trutura e dos equipamentos 
voltados para o atendimento 
ao cidadão ibatibense.

Utilizaremos de todos os re-
cursos que pudermos para 
que os serviços essenciais do 

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Unidos em prol do 
desenvolvimento

Cadastramento biométrico 
obrigatório para eleitores 
de Ibatiba

Os eleitores de 
Ibatiba deverão 
comparecer ao 
cartório eleitoral a 
partir do dia 25 de 
setembro, munidos 
de documento com 
foto e comprovante 
de residência

A partir do dia 25 de setembro, 
os eleitores de Ibatiba deverão 

município funcionem da 
melhor maneira possível. E 
estaremos sempre à dispo-
sição para obter informa-
ções e fiscalizarmos.

comparecer ao cartório eleito-
ral onde estão instalados os 
equipamentos da biometria, 
para realizar o recadastramen-
to. É necessário apresentar 
documento original com foto 
e comprovante de residência.

Quem não se cadastrar terá 
o título cancelado, os direitos 
políticos suspensos e, com o 
título cancelado, o cidadão 
não pode tirar passaporte, não 

pode assumir cargo público e 
nem se matricular em univer-
sidades públicas.

Durante o período destinado ao 
comparecimento dos eleitores 
para a revisão de eleitorado, o 
atendimento ao público nos car-
tórios das Zonas Eleitorais sub-
metidas à revisão ocorrerá de 
segunda a sábado. O horário de 
atendimento ainda será definido 
pela Presidência do TRE-ES.

Confira as datas de revisão do eleitorado:
Ibatiba: de 25 de setembro de 2017 a 04 de janeiro de 2018.
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Vereadores acompanham
prestação de contas da Saúde

Quase 25% do 
orçamento anual 
do município foi 
destinado aos 
serviços de saúde, 
de acordo com a 
secretaria municipal

Para informar à população 
sobre os gastos, investimen-
tos e balanço dos serviços 
prestados nos últimos me-
ses, a Secretaria Municipal 
de Saúde realizou na Câmara 
de Vereadores a Prestação 
de Contas Quadrimestral 
da pasta. O evento foi reali-
zado no dia 31 de agosto e 
foi acompanhado pelo presi-
dente da Casa de Leis, Elias 
Cândido da Silveira, pelos 
vereadores José Paulo Costa 
e Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo, e por dezenas de 
representantes do poder pú-
blico, de entidades de classe 
e pela sociedade civil.

A Prestação de Contas foi 
conduzida pela secretária 
Nilcilaine Hübner. De acordo 
com ela, existe uma obriga-
toriedade legal na destina-
ção de 15% do orçamento 
municipal para a área da 
saúde. Mas em Ibatiba, esse 
valor chegou a quase 25% no 
quadrimestre. As principais 
demandas foram marcadas 
pelos surtos de febre amare-
la e leishmaniose.

Ainda de acordo com a se-
cretária de Saúde, no perí-
odo foram realizados inves-
timentos na informatização 
dos sistemas, adequação 
da farmácia, contratações, 
reativação de consultórios 
odontológicos e de serviços 
interrompidos, além de gas-
tos com a reposição de equi-
pamentos sucateados.

Gisele Gomes de Freitas, re-
presentante dos usuários no 

Conselho Municipal de Saú-
de, representando a Apae, 
registrou que achou muito 
importante a prestação de 

contas para esclarecer a so-
ciedade. “É uma forma trans-
parente de ver onde nosso 
dinheiro está sendo aplica-

Durante a viagem, 
eles participaram 
de uma palestra 
com o ministro do 
Tribunal de Contas 
da União (TCU), 
Augusto Nardes

No dia 23 de agosto, o 
presidente da Câmara de 
Ibatiba, Elias Cândido da 
Silveira e os vereadores 
Geilson Dias Tomaz, José 
Paulo Costa e Silva e Car-
los Alberto Santos estive-
ram em Brasília (Distrito 
Federal) para buscar re-
cursos federais e para se 
informarem sobre as atua-
lidades da gestão pública.

Durante a viagem, eles 
participaram de uma pa-
lestra com o ministro do 
Tribunal de Contas da 
União (TCU), Augusto 
Nardes.

Gestão pública: parlamentares 
buscam recursos e capacitação 
em Brasília

“Foi uma palestra muito pro-
veitosa para aprendermos 
mais sobre a legislatura mu-
nicipal, e podermos compar-
tilhar mais com nosso muni-
cípio, dentro da legalidade 
fiscal”, destacou o vereador 
Geilson.

O presidente da Câmara, 
Elias Cândido frisou que “a 
busca por mais conhecimen-
to sobre as leis enobrece o 
trabalho dos parlamentares, 
preparando-os para melhor 
representar a população iba-
tibense”.

do. Até então, eu nunca ti-
nha visto essa prestação ser 
feita ao público em Câmara 
Municipal”, declarou.

pode assumir cargo público e 
nem se matricular em univer-
sidades públicas.

Durante o período destinado ao 
comparecimento dos eleitores 
para a revisão de eleitorado, o 
atendimento ao público nos car-
tórios das Zonas Eleitorais sub-
metidas à revisão ocorrerá de 
segunda a sábado. O horário de 
atendimento ainda será definido 
pela Presidência do TRE-ES.

Confira as datas de revisão do eleitorado:
Ibatiba: de 25 de setembro de 2017 a 04 de janeiro de 2018.

OBRAS DA 
CRECHE DO 
BAIRRO IPÊ 
CONTINUAM 
PARALISADAS
Com o objetivo de buscar 
soluções para a finalização 
das obras da creche pró-
-infância do bairro Ipê, os 
parlamentares de Ibatiba 
se reuniram com represen-
tantes do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE, em Bra-
sília, no final de agosto.

Os vereadores Elias Cândi-
do da Silveira, Carlos Aberto 

Santos, José Paulo Costa e 
Geilson Tomaz, juntamente 
com o Prefeito Municipal 
Luciano Salgado, cobraram 
ações para finalizar as obras 
da creche, que se arrastam 
há mais de seis anos.

O FNDE questiona a segu-
rança da área destinada à 
construção, devido a exis-
tência de um barranco e, 
com isso, exige obras de 
contenção a serem arca-
das pelo município.

Durante o encontro, tam-
bém foi cobrada a retoma-
da das obras das quadras 
poliesportivas de Santa 
Clara e da Escola David 
Gomes, que estão aban-
donadas desde 2016.

Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 3



Festa do Tropeiro 
em Ibatiba reuniu 
30 mil pessoas 

A restauração 
foi realizada pelo 
artista plástico José 
Ribeiro Sobrinho  

O Monumento aos Tropei-
ros, localizado às margens 
da BR 262, recebeu restau-
ração completo em meados 
de setembro. O trabalho 
realizado pelo artista plás-
tico ibatibense José Ribeiro 
Sobrinho revitalizou o sím-
bolo da cultura tropeira de 
Ibatiba, o que voltou a cha-
mar a atenção dos visitan-
tes e daqueles que passam 

Monumento aos Tropeiros recebe obra de restauração
pela rodovia.

“Parabéns ao José Ribeiro pelo 
trabalho realizado na restau-
ração do monumento, que é 
símbolo de Ibatiba, da nossa 
cultura, e parada para os tu-
ristas que passam pela nossa 
BR”, comentou o vereador Ro-
berto Luis Chaves.

As peças que formam a tropa 
passaram por uma recupera-
ção dos danos sofridos ao lon-
go do tempo, preservando as 
características arquitetônicas, 
estilísticas e ambientais do 
patrimônio. 

A Festa contou com 
três shows nacionais, 
além de oito apresen-
tações locais e regionais

Em sua 11ª edição, a Festa do 
Tropeiro voltou a reunir este 
ano mais de 30 mil pessoas no 
Centro de Eventos Tropeirão, 
entre os dias 21, 22, 23 e 24 
de setembro. O evento con-
tou com três shows nacionais 
e muitas atrações culturais e 
artistas da terra. 

Os parlamentares do municí-
pio acompanharam o evento. 

Os serviços aconteceram sem a 
remoção das peças do canteiro, 
e a proposta foi a utilização do 
mesmo material original, ou 
seja, fibra de vidro em mantas, 
resina poliéster, massa plástica 
e pintura sintética automotiva. 

Construído em 2011, o mo-
numento é formado por oito 
figuras de animais carregados 
com balaios, bolsas e caixas, 
e duas figuras humanas - um 
cavaleiro e um toleteiro/to-
cador, em tamanho real -, re-
montando a uma tropa.

O monumento está localizado 

em um dos canteiros centrais 
da BR 262. O valor da obra 

pago pela administração 
pública foi 15 mil reais.

“Precisávamos de um evento 
bonito, bem organizado como 
a Festa do Tropeiro deste ano. 
Estão todos de parabéns. Há 
muito tempo não tínhamos 
uma festa tão boa e bem or-
ganizada”, avaliou o Presiden-
te da Câmara, Elias Cândido 
da Silveira.

A Festa contou com shows 
nacionais como Sambô, Pau-
la Fernandes e Edson e Hud-
son, além de oito apresenta-
ções locais e regionais, como 
Marcos e William, Comichão, 
Camila Gabriel, Comitiva 
Forrozeira, Juá Musical Show, 

Abell Emanuell, Irmãos Dio-
lino, Michele & Mariano e os 
Fandagueiros.

O público pôde frequentar o 
Rancho do Rosário, um espaço 
para degustar o feijão tropeiro 
preparado em um fogão à lenha 
móvel, adaptado sobre rodas, 
marca de eventos culturais que 
vem acontecendo em Ibatiba 
desde o início do ano. No Ran-
cho decorado com artefatos 
típicos da cultura tropeira, os 
visitantes também puderam 
aproveitar música de raíz e atra-
ções como show de calango, o 
boi pintadinho e a mulinha.

“A Festa do Tropeiro 
foi um sucesso!”. 
Vereador aulo Costa 
e Silva

“A Festa foi muito 
boa, um grande 
evento. Destaco 
nossos grandes can-
tores de Ibatiba”. 
Vereador Roberto Chaves

“Realmente, no 
quesito segurança, 
as polícias e os 
seguranças que 
trabalharam na Festa 
fizeram um bom 
trabalho”. Vereador 
vanito Barbosa

“Há tempos não 
tínhamos uma festa 
como essa. Os orga-
nizadores estão de 
parabéns. A BR foi 
bem sinalizada e não 
tivemos ocorrên-
cias”. Vereador Geilson 
Dias Tomaz

“Foi uma festa de 
sucesso, realmente, 
sem ocorrências 
graves. Todos os 
envolvidos estão de 
parabéns”. Vereador 
Carlos Alberto

“A nossa terra tem 
artistas de verdade. 
Parabenizo os 
cantores Camila 
Gabriel e Marquinho 
e William pelos 
belíssimos shows 
que fizeram na 
Festa”. Vereador 
Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo
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