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Obra de pavimentação e calçamento 
pelo Programa Caminhos do 
Campo garante acesso à Cambraia, 
Córrego Ipê e Santa Maria.

O endereço do site da Câmara 
de Ibatiba mudou. Agora é 
www.camaraibatiba.leg.br.pág3 pág2

Pais solicitam que o serviço de 
transporte escolar, que ainda preocupa 
parlamentares, seja ampliado a 
outras localidades. pág2

Nas últimas sessões, 
os vereadores 
também alertaram 
sobre a falta de 
alguns medicamentos 
e reforçaram pedido 
de conserto de 
ambulâncias

Após várias solicitações da po-
pulação e requerimentos dos 
vereadores de Ibatiba, no dia 
13 de maio foi entregue pelo 
poder público a nova Unidade 

Básica de Saúde “José Rodri-
gues - Zé Adelaide”, na comu-
nidade de Santa Clara.

A entrega do imóvel foi acom-
panhada de perto pelos vere-
adores Geilson Tomaz, José 
Paulo Costa Silva, Carlos Al-
berto dos Santos e Jorcy San-
gi, entre autoridades e mora-
dores da região.

A Unidade, cuja obra estava 
parada há anos, foi orçada em 
mais de R$ 100 mil, e tam-

Parlamentares comemoram nova 
Unidade de Saúde em Santa Clara

bém recebeu equipamentos 
e mobiliários novos, por meio 
de parceria com o Governo 
Federal.

“Durante a inauguração foi 
feito um mutirão de atendi-
mentos de saúde diversos, que 
muito beneficiou a população 
local. Foi uma inciativa muito 
boa. Os envolvidos no evento 
de inauguração também reali-
zaram limpeza na comunida-
de, reparos nos calçamentos, 
retirada de entulhos, serviços 

que há vários meses estavam 
parados na localidade”, ava-
liou o vereador Geilson Dias 
Tomaz. 

SAÚDE EM ALERTA
Durante as últimas sessões, 
os parlamentares do municí-
pio reforçam a importância 
de manter a gestão da Saúde 
em alerta: no pronto-atendi-
mento faltam medicamentos 
e serviço de ambulância para 
emergências. 

“Está faltando medicamento 
no município e é preciso con-
sertar as ambulâncias o mais 
rápido possível”, comentou o 
vereador Ivanito Barbosa.

“Precisamos de médico gi-
necologista para atender as 
mulheres do nosso municí-
pio. A última vez que tivemos 
esse atendimento especiali-
zado foi na época em que o 
doutor Johnson foi prefeito”, 
avaliou o Presidente da Câ-
mara, Elias Cândido.

“Durante a inaugu-
ração foi feito um 
mutirão de atendi-
mentos de saúde 
diversos, que muito 
beneficiou a popu-
lação local”.

Geilson Dias Tomaz 
VEREADOR

“Está faltando 
medicamento 
no município e é 
preciso consertar 
as ambulâncias 
o mais rápido 
possível”.

Ivanito Barbosa 
VEREADOR

“Precisamos de 
ginecologista para 
atender as mulheres 
do município. A úl-
tima vez  do atendi-
mento foi na época 
do Dr. Johson”.

Elias Cândido 
VEREADOR
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Pais de estudantes 
solicitam que o ser-
viço seja ampliado a 
outras localidades. 
Administração mu-
nicipal informa que 
transporte retornará 
ao normal até mea-
dos de maio

O início de ano letivo não co-
meçou conforme o esperado 
pelos pais e responsáveis pelos 
estudantes da rede municipal 
de Ibatiba. Desde feverei-
ro, muitos alunos estão sem 
transporte escolar. 

“Conversei com o prefeito, que 
me garantiu que o transporte 
escolar voltará ao normal até 
a primeira quinzena de maio”, 
informou o vereador José Pau-
lo Costa e Silva.

Os parlamentares também 
alertaram que alguns veículos 
estão deixando os estudan-
tes em locais inadequados, 

outros não buscam os jovens 
em algumas localidades. “A 
prefeitura não está cumprin-
do a determinação judicial de 
voltar com o transporte esco-
lar. Tem criança sendo deixada 
no asfalto, próxima a motel 
porque o transporte não pode 
deixá-la próxima de casa”, co-
mentou o vereador Fábio Am-
brózio Trindade.

“Os pais reclamam que tem 
lugares onde não buscam os 
alunos”, concluiu o vereador 
Ivanito Barbosa.

O Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira, informou 
que está acompanhando esse 
processo e que fará a fiscaliza-
ção necessária para a volta do 
serviço do transporte escolar. 
“A administração está resolven-
do isso. É importante que tudo 
volte ao normal porque já está 
chegando a colheita do café e 
as mães que precisam trabalhar 
não podem deixar os filhos sem 
ir à escola”, explicou.

Obra de pavimenta-
ção e calçamento de 
quatro quilômetros de 
estrada pelo Programa 
Caminhos do Campo 
garante o acesso à 
Cambraia, Córrego Ipê 
e Santa Maria 

No final de abril, os morado-
res da zona rural de Ibatiba co-
memoraram a inauguração da 
obra de pavimentação e calça-
mento de quatro quilômetros 
de estrada pelo Programa Ca-
minhos do Campo, que garan-
te o acesso às comunidades 
de Cambraia, Córrego Ipê e 
Santa Maria. O investimento é 
de R$ 3,9 milhões.

A solenidade foi realizada no 

O site da Câmara de Iba-
tiba passou a utilizar o do-
mínio ibatiba.es.leg.br. A 

Site da Câmara tem novo domínio: 
ibatiba.es.leg.br

novidade é a substituição da 
extensão “es.gov.br” por “es.
leg.br”. A medida visa facilitar 

o reconhecimento dos 
endereços eletrôni-
cos das instituições 
vinculadas ao Poder 
Legislativo. 

As demais Câmaras 
Municipais também 
estão promovendo 
a mesma alteração. 

Transporte escolar 
ainda preocupa 
parlamentares

“Tem criança sendo 
deixada no asfalto, 
próxima a motel 
porque o transporte 
não pode deixá-la 
próxima de casa”.

Fábio Ambrózio Trindade
VEREADOR

“O prefeito 
garantiu que o 
transporte escolar 
voltará ao normal 
até a primeira 
quinzena de maio”.

José Paulo Costa e Silva
VEREADOR

Além disso, a extensão “.leg.
br” assegura ao Legislativo o 
registro de domínios sem que 
haja interferência dos outros 
poderes, e também fixa um 
padrão de endereçamento 
para assembleias legislativas 
e câmaras municipais.

Até o início do segundo se-
mestre, os usuários que ainda 
digitarem www.camaraibati-
ba.es.gov.br serão redirecio-
nados para o novo endereço. 
A partir da data, o domínio 
antigo será desativado.
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Pavimentação garante o acesso 
a três comunidades rurais de Ibatiba

Obra de pavimenta-
ção e calçamento de 
quatro quilômetros de 
estrada pelo Programa 
Caminhos do Campo 
garante o acesso à 
Cambraia, Córrego Ipê 
e Santa Maria 

No final de abril, os morado-
res da zona rural de Ibatiba co-
memoraram a inauguração da 
obra de pavimentação e calça-
mento de quatro quilômetros 
de estrada pelo Programa Ca-
minhos do Campo, que garan-
te o acesso às comunidades 
de Cambraia, Córrego Ipê e 
Santa Maria. O investimento é 
de R$ 3,9 milhões.

A solenidade foi realizada no 

Ginásio do Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes) de 
Ibatiba durante a realização 
do 15º Encontro de Produ-
tores de Café, um evento 
que reúne cafeicultores da 
região. Na ocasião, partici-
param o governador Paulo 
Hartung, o secretário de Es-
tado da Agricultura, Ideraldo 
Lima, o Presidente da Câma-
ra, Elias Cândido da Silveira, 
os vereadores Jorcy Sangi, 
Carlos Alberto dos Santos, 
Geilson Dias Tomaz e José 
Paulo Costa e Silva e autori-
dades e moradores da região.

As obras de pavimentação e 
calçamento foram realizadas 
no acesso da sede à Cambraia, 
que possui 2,14 quilômetros; 
da sede ao Córrego Ipê, com 

O Parque tem uma 
área de 190 mil 
metros quadrados 
e será um espaço 
para pesquisa cien-
tífica e desenvolvi-
mento de ativida-
des de educação 
ambiental

Ibatiba ganhou uma im-
portante área de preser-
vação, o Parque Municipal 
Horto Florestal. O espaço 
natural foi implantado em 
1989 e com o ato formal 
da assinatura do Decreto 
nº 48/2018, que aconteceu 
no dia 13 de maio, ele as-
sumiu o status de Parque, 
o que possibilitará meios 

Horto Florestal é decretado como área 
de preservação e ganha status de Parque

Site da Câmara tem novo domínio: 
ibatiba.es.leg.br

para a realização de vários 
projetos na área e para cap-
tação de recursos estaduais e 
federais para investimentos.

A cerimônia de assinatura 
contou com a presença de 
autoridades municipais e 
estaduais, como o Prefeito 

Municipal Luciano Pingo, os 
vereadores José Paulo Costa e 
Silva e Geilson Tomaz, entre 
outros representantes do Po-
der Legislativo.

O Horto tem uma área de 
cento e noventa mil metros 
quadrados e será um espa-
ço para pesquisa científica e 
desenvolvimento de ativida-
des de educação ambiental 
e turismo ecológico, ficando 
sua administração sob res-
ponsabilidade da Secretaria 
de Meio Ambiente, Cultura e 
Turismo.

Os estudos necessários para 
a criação do Parque foram 
realizados por uma comissão 
composta por representantes 

Além disso, a extensão “.leg.
br” assegura ao Legislativo o 
registro de domínios sem que 
haja interferência dos outros 
poderes, e também fixa um 
padrão de endereçamento 
para assembleias legislativas 
e câmaras municipais.

Até o início do segundo se-
mestre, os usuários que ainda 
digitarem www.camaraibati-
ba.es.gov.br serão redirecio-
nados para o novo endereço. 
A partir da data, o domínio 
antigo será desativado.

da sociedade civil e do po-
der público municipal.

E de acordo com o biólogo 
Leandro Sousa, membro da 
comissão, a preservação 
do Horto Florestal asse-
gura não somente o bem-
-estar da fauna local, mas 
também da população que 
vive em seu entorno. “Foi 
registrado um total de 104 
espécies e aves no local, 
dentre as espécies de aves 
registradas, encontramos o 
Pixoxó que está ameaçado 
de extinção. Durante o es-
tudo, observou-se também 
a presença de outros ani-
mais, como mamíferos de 
pequeno porte”, destacou 
Leandro.

1,185 quilômetros e o que liga 
a sede à Santa Maria, que pos-
sui 680 metros. 

As intervenções foram reto-
madas em maio do ano pas-
sado e vão beneficiar o esco-

amento da produção agrícola 
da região, principalmente do 
café.
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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.

Roberto Luiz 
Chaves

Fábio Ambrózio 
Nascimento

Elias Cândido 
da Silveira

4	Indica a construção de 
um bueiro no Alto Inês, 
próximo à saída do senhor 
Vanito Mineiro sentido ao 
canhoto mineiro, na área 
escolar.

4	Indica a construção de 
um bueiro na comunidade 
de Santa Maria de Baixo, 
próximo à dona Amélia.

4	Indica serviço de patro-
lamento e ensaibramen-
to no Alto Inês, na Serra 
do Canhoto Mineiro e 
cabeceira do São José do 
Meriti.

4	Indica serviço de nivela-
mento das estradas de 
Santa Maria de Cima e de 
Baixo, e de todas as de-
mais estradas da região.

4	Indica serviços de repa-
ros e ensaibramento no 
trecho que liga o 5 Pem-
ba ao Nenê do Leadulce, 
onde está intransitável.

4	Solicita a realização de ser-
viço de desentupimento 
de um bueiro, retirada de 
lama e operação tapa-bu-
racos no asfalto Caminhos 
do Campo, na comunidade 
Boa Vista – Carangolas.

4	Requer informações sobre 
o PDM Municipal e sobre 
a inauguração da unidade 
básica de saúde de Santa 
Maria de Baixo, pois a po-
pulação necessita daquela 
estrutura para o atendimen-
to de todos os profissionais.

4	Requer informações sobre o 
transporte escolar urbano.

4	Solicita a manu-
tenção da via es-
tadual que liga a 
BR-262, com divi-
sa a Lajinha-MG. 
A mesma necessi-
ta de retirada dos 
matos e árvores 
que estão toman-
do parte da via.

4	Indica a constru-
ção de uma ponte 
seca e um bueiro 
de oito manilhas 
perto no lugar de-
nominado Serra 
das Perobas, nas 
proximidades da 
propriedade do 
senhor Lúcio.

Geilson Dias 
Tomaz

4	Solicita a disponibilização de 
computadores com impres-
soras para que os médicos 
prescrevam medicamentos de 
forma digitalizada.

4	Requer a reconstrução 
do muro do cemitério do 
Bairro Lacerda.

4	Solicita o patrolamento e 
ensaibramento das ruas 
próximas ao conjunto ha-
bitacional do sr. Juventino, 
bairro Ipê.

4	Solicita a reparação da ca-
beça da ponte próxima à 

Cruz Transportes.

4	Requer da Secretaria de 
Fazenda a relação dos 
pagamentos de diárias 
de todos os servidores 
municipais, e a identifi-
cação do destino da via-
gem e veículo utilizado, 
desde janeiro de 2017 
até a presente data. 

4	Requer da Secretaria de 
Saúde relação de todos 
os pagamentos referen-
tes a destino do lixo hos-
pitalar, desde janeiro de 
2017 até a presente data.
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