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Câmara enviou requerimentos 
ao Executivo com diversas 
indicações de serviços em pontos 
críticos das vias rurais.

Chamamento público: entidades 
sociais devem enviar as 
propostas de parceria até o 
dia 29 de janeiro.pág4 pág4

Serviços de saúde em Ibatiba 
continuam nas pautas de discussões 
dos parlamentares, que cobram 
mais ações. pág3

Programa de estágio para estudantes 
de nível médio, técnico e superior

Serão criadas 75 
vagas para admissão 
de estagiários. 
O período de 
estágio será de 
até dois anos, em 
diversos setores 
da administração 
municipal

No final de dezembro, os vere-
adores de Ibatiba aprovaram o 
projeto de Lei Complementar 
nº 20/2017 que regulamen-
ta o Programa de Estágio em 
diversos setores da adminis-
tração municipal. O programa 
prevê a abertura de 75 vagas 
para admissão de estagiários, 
sendo 30 destinadas a estu-
dantes de ensino médio ou 
técnico e 45 para estudantes 
de nível superior. O tempo de 
estágio é de até dois anos de 
duração.

O estágio é sem remunera-
ção ou qualquer vínculo em-
pregatício, mas a administra-
ção poderá conceder auxílio 
financeiro, a título de bolsa 
complementar educacional. 
Os estagiários participantes 
do programa deverão estar 
cursando áreas relacionadas 
diretamente com secretarias 
e outros setores nos quais 
pretende estagiar, de acordo 
com as demandas dos órgãos 
municipais.

O projeto será homologado 
pelo Poder Executivo, que 
divulgará posteriormente as 
regras do processo de sele-
ção, o quantitativo de vagas 
e as respectivas áreas.
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As atividades 
legislativas serão 
retomadas no dia 
19 de fevereiro

Desde o dia 11 de dezembro, 
os vereadores de Ibatiba en-
traram em recesso parlamen-
tar. As atividades legislativas 
serão retomadas no dia 19 
de fevereiro, quando terá a 

primeira sessão ordinária de 
2018.

Durante este período, os ser-
vidores da Câmara trabalha-
rão no expediente normal, de 
segunda a sexta-feira, das 12h 
às 18h.

Os vereadores poderão ser 
convocados a qualquer mo-
mento para votação de pautas 

em sessões extraordinárias.

“Agradeço aos funcionários 
desta Casa de Leis que nos 
ajudaram durante todo o ano 
de 2017, e que fizeram com 
que as atividades fossem re-
alizadas da melhor forma 
possível, prestando o melhor 
serviço a todos”, comentou o 
Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.

Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações 
solicitadas pelos vereadores da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos 
da administração municipal, resultados de fiscalizações 
e análises dos serviços públicos prestados à população.

Fábo Ambrózio Nascimento
4	Requer que seja oficiado ao execu-

tivo municipal, solicitando cópia in-
tegral do processo licitatório refe-
rente ao contrato de nº 098/2017.

4	Indica iluminação pública no Córrego 
Boa Vista (Carangolas).

4Indica a necessidade da construção de 
caixa seca no Córrego da Cambraia.

Elias Cândido da Silveira
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em sessões extraordinárias.

“Agradeço aos funcionários 
desta Casa de Leis que nos 
ajudaram durante todo o ano 
de 2017, e que fizeram com 
que as atividades fossem re-
alizadas da melhor forma 
possível, prestando o melhor 
serviço a todos”, comentou o 
Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.

Vereadores cobram 
transparência nas 
ações e resolução de 
problemas com trans-
porte, medicamentos e 
vigilância sanitária

A preocupação com o atendi-
mento da população ibatibense 
no que se refere à saúde é uma 
constante na pauta de discus-
sões e requerimentos dos vere-
adores. Nos últimos meses, os 
parlamentares cobraram do Po-
der Executivo o cumprimento 

Serviços de saúde em Ibatiba 
continuam na pauta dos parlamentares

de ações para sanar problemas 
de falta de medicamentos e 
utensílios nos postos de saúde 
e no pronto-atendimento mu-
nicipal, e de resolução para o 
conserto das vans da secretaria 
de Saúde.

O vereador Roberto Magnético 
voltou a pontuar sobre a falta 
de paletas para controle da dia-
betes. “Há 60 dias não têm pa-
letas para diabéticos no posto. 
São muitos os munícipes que 
precisam dessas paletas para 
controlar a diabetes e que é tão 

importante para a saúde. Além 
disso, ainda aguardamos o con-
serto das duas vans”, relatou o 
parlamentar.

Outra preocupação apontada 
pelo vereador Fábio Ambrózio 
era referente ao atendimento 
médico no pronto-atendimen-
to. Ele sugeriu que os nomes 
dos plantonistas estivessem em 
evidência na entrada do imóvel. 
“É preciso informar quem é o 
médico plantonista no pronto-
-atendimento para que os pa-
cientes possam acompanhar”, 
sugeriu.

ANIMAIS 
NAS RUAS
O grande número de animais 
nas ruas também chama a 
atenção e preocupa os verea-
dores. “Estamos nos deparando 
com muitos cachorros em vá-
rias ruas de Ibatiba e já está fi-
cando constrangedor. Além do 
mais, os animais abandonados 
causam uma série de doenças 
graves, como raiva, sarna, entre 
outras”, comentou o vereador 
Fábio Ambrózio. 

“Esses cães estão doentes e, 
inclusive, minhas filhas contra-
íram sarna. O perigo é quando 
a população adquire leishma-
nia, que causa outros danos. O 
atual prefeito, quando era ve-
reador, sabia que fazer um canil 
municipal é um dos projetos 
que estamos buscando”, pon-
tuou o vereador Marcus Rodri-
go Amorim Florindo.

SINALIZAÇÃO 
NAS UNIDADES 
DE SAÚDE 
Após o requerimento da Câ-
mara, as unidades de saúde 
do município receberam, no 
início de dezembro, sinaliza-
ção identificando a escala de 
atendimento dos médicos.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Ibatiba, as placas es-
tão expostas nas recepções 

de cada unidade, contendo 
nome dos profissionais, es-
pecialidades, dias de aten-
dimento, horário de início e 
término da jornada de cada 
profissional. As informações 
também estão disponíveis 
no endereço eletrônico da 
Prefeitura de Ibatiba (www.
ibatiba.es.gov.br).

“São muitos os munícipes que 
precisam dessas paletas para 
controlar a diabetes”.
Roberto Magnético VEREADOR

“Esses cães estão doentes 
e, inclusive, minhas filhas 

contraíram sarna”.
Marcus Rodrigo Amorim VEREADOR

Quatro unidades de 
educação da rede 
pública na zona 
urbana estão com 
matrículas abertas 
para novos alunos

Estão abertas as matricu-
las para novos alunos na 
rede municipal de ensi-
no. Pais ou responsáveis 
devem fazer a solicitação 
presencialmente nas esco-

Matrículas abertas para novos alunos na rede municipal
las Marlene Rodrigues Ávila, 
Helena Almocdice Valadão, 
David Gomes e Eunice Perei-
ra da Silveira. O atendimento 
acontece de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 16h.

Para a matrícula, é necessário 
informar nome completo do 
estudante, data de nascimen-
to e cadastro de pessoas físicas 
(CPF) da criança, a série que vai 
estudar e o CEP da residência 
ou do trabalho do responsável, 

com comprovante de residência 
(preferencialmente a conta de 
energia elétrica).

Serão garantidas vagas para to-
das as crianças e jovens em ida-
de escolar, de 4 a 17 anos. Alu-
nos com necessidades especiais 
têm prioridade de matrícula.

As renovações de matrículas fo-
ram realizadas em dezembro de 
2017, mas quem perdeu o prazo 
ainda pode procurar a secretaria 

da escola. Outras informações 
pelo telefone (28) 3543-0142.

O início das aulas está agen-
dado para dia 5 de fevereiro.

Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 3



Requerimentos 
sugerem 
melhorias nas 
estradas rurais 
de Ibatiba

As propostas podem 
ser enviadas até o 
dia 29 de janeiro 

Está aberto o edital de 
chamamento público para 
selecionar propostas para 
celebração de parcerias na 
área de assistência social. 
As propostas podem ser 
enviadas até o dia 29 de ja-
neiro, via Setor de Protoco-
lo, localizado na Rua Salo-
mão Fadlalah, 255, Centro 
(na sede da Prefeitura de 
Ibatiba).

O edital atende às diretri-
zes para parcerias entre a 
administração pública e as 

Chamamento público: 
edital aberto para entidades sociais

organizações da sociedade ci-
vil, previstas na Lei Federal nº 
13.019 e no Decreto Municipal 
nº 158/2017.

As parcerias são importantes 
instrumentos para a organiza-
ção, melhoria e ampliação dos 
serviços de proteção social 
prestado pelo município.

Em 2017, foram realizados 
vários alinhamentos com as 
entidades de Ibatiba para de-
baterem sobre os cenários de 
2018.

O Edital pode ser acessado 
pelo endereço: https://ibati-
ba.es.gov.br/chamamento-
-publico.

Câmara enviou 
requerimentos ao 
Executivo com diversas 
indicações de serviços 
em pontos críticos das 
vias rurais

Há meses os vereadores de Ibatiba 
alertam o Poder Executivo sobre as 
demandas urgentes de melhorias 
nas estradas rurais antes do perí-
odo das chuvas. Mesmo durante 
este período, os parlamentares 
reforçam os pedidos de moradores 
das comunidades do interior.

“O período das chuvas chegou e 
nossas estradas não foram con-
sertadas. De forma alguma pode-
mos deixar os produtores aban-
donados. Temos que ver qual 
o problema com as máquinas. 
Precisamos nos unir para resolver 
isso”, analisou o vereador José 
Paulo Costa e Silva.

Em Criciúma caíram barreiras e es-

tradas foram danificadas. “Infe-
lizmente a minha comunidade 
ainda não foi visitada pelas má-
quinas do poder público para 
retirar as barreiras que caíram 
com as chuvas. Sabemos que 
não tem como socorrer a todos 
ao mesmo tempo. Mas acredito 
que as estradas mais danifica-
das sejam atendidas o quanto 
antes”, comentou o vereador 
Jorcy Sangi.

Um cronograma de trabalho foi 
solicitado pelo vereador Rober-
to Magnético. “Existem pontos 
críticos em todo o município. 
É preciso fazer um cronograma 
para identificar os pontos e en-
saibrar. Avisamos que a chega-
da das chuvas causariam trans-
tornos”, frisou o parlamentar.

“Esperamos que no próximo 
ano tudo o que foi dito se 
concretize no nosso municí-
pio”, disse o vereador Ivanito 
Barbosa.

“O período das 
chuvas chegou e 

nossas estradas não 
foram consertadas. 

De forma alguma 
podemos deixar 

os produtores 
abandonados”.

José Paulo Costa e Silva
VEREADOR

“Infelizmente a 
minha comunidade 
ainda não foi visita-

da pelas máquinas 
do poder público 

para retirar as bar-
reiras que caíram 
com as chuvas”.

Jorcy Sangi
VEREADOR

“Esperamos que 
no próximo ano 

tudo o que foi 
dito se concretize 

no nosso 
município”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR
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