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Vereadores comemoram 
reinauguração do Serviço de 
Convivência, que trará atividades 
diárias de manhã e à tarde.

Legislativo e Executivo buscam 
recursos para melhorias na 
educação e no desenvolvimento 
da agricultura.pág3 pág4

Medicamentos, ambulâncias, 
calçamento e segurança na área 
rural são algumas das demandas 
dos parlamentares. pág3

O evento teve como 
objetivo dialogar com 
os gestores sobre 
recursos e programas 
federais que precisam 
ser aprovados no 
Congresso Nacional 

A Câmara de Ibatiba abriu 
suas portas para receber o 

Câmara recebe gestores municipais 
para reivindicar aprovação 
de projetos em Brasília

encontro Ação Municipalista, 
no dia 08 de maio, promovi-
do pela Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) para 
apresentar as conquistas obti-
das pelo movimento nacional, 
debater a pauta prioritária a 
ser entregue aos poderes da 
República e convocar os par-
ticipantes para a XXI Marcha 
a Brasília em Defesa dos Mu-

nicípios, que acontece de 21 a 
24 de maio.  

O encontro foi acompanhado 
pelo Presidente da Câmara 
Elias Cândido da Silveira, dos 
vereadores Carlos Alberto 
Santos, Geilson Dias Tomáz 
e José Paulo Costa e Silva, 
e reuniu gestores, além de 
Ibatiba, de Ibitirama, Divino 
de São Lourenço, Brejetuba e 
Vargem Alta. 

Dentre as principais reivindi-
cações, ganharam destaque 
os projetos que aguardam vo-
tação no Congresso Nacional 
e que dependem da pressão 
para serem aprovados. Outros 
assuntos também foram abor-
dados, de forma informal e 
participativa, como: o Impos-
to Sobre Serviços (ISS); a pos-
sibilidade de parcelamento da 
dívida previdenciária e o en-

contro de contas dos débitos 
da União com os Municípios; 
e mais prazo para pagamento 
dos precatórios.

A proposta de um documento 
conjunto, da CNM e de todas 
as associações estaduais, foi 
apresentada aos presentes. 
A intenção é criar e entregar 

esse documento a deputados, 
senadores, governadores e ao 
futuro presidente da Repú-
blica, para que esses assinem 
termo de compromisso com 
as propostas de reformulação 
do pacto federativo, principal-
mente aquelas que precisam 
avançar no Congresso Nacio-
nal e/ou no Executivo Federal.
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Roberto Luiz 
Chaves

Marcus Rodrigo 
Amorim

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.

4	Indica a recuperação do 
calçamento no bairro 
Novo Horizonte, nas pro-
ximidades da igreja católi-
ca São Sebastião.

4	Requer informações so-

4	Requer informações 
da Cesan sobre os 
motivos de não 
estender o forneci-
mento de água tra-
tada no bairro do 
Cambraia.

4	Requer do Poder Exe-
cutivo folha de pa-
gamento do mês de 
março incluindo RPA.

4	Requer que seja en-
caminhada represen-
tação ao Ministério 
Público de Contas do 
Estado do Espírito 
Santo, tendo em vista 
que a administração 
municipal de Ibati-
ba está utilizando o 
veículo e motorista 
da secretaria de Edu-
cação para realizar 
serviço para secreta-
ria de Saúde. O paga-
mento de motorista, 
bem como das diárias, 
são provenientes dos 
recursos Fundeb.

4	Requer do secretário de 
Finanças informação 
sobre receitas e des-
pesas mensais refe-
rentes ao ano de 2017.

4	Indica a necessidade de 
reparos ou uma refor-
ma na escola de Crici-
úma, de construção de 
um corrimão na ponte de 
acesso ao morro da loca-
lidade e de calçamento 
na estrada de acesso à 
chácara da comunidade.

4	Requer relação de to-
dos os gastos do Po-
der Executivo com a 
rádio Mania FM até 
a presente data. 

Elias Cândido 
da Silveira

Fábio Ambrózio 
Nascimento Geilson Dias 

Tomaz

bre as soluções buscadas 
até o momento com re-
lação ao ginásio de es-
portes, onde o mesmo se 
encontra interditado e os 
alunos da rede municipal 
estão sem praticar a aula 
de educação física.

4	Requer informações sobre o 
transporte escolar da zona 
rural, que até o momento 
encontra-se sem reposta.

4	Indica a construção de um 
bueiro de sete manilhas 
de 40’’ na comunidade Pa-
raíso do Lazer, próximo à 
Casa Reviver.

4	Requer do secretário de 
Finanças/Administração 
explicação, bem como 
comprovantes de paga-
mento, sobre a advoga-
da que vinha prestando 
assessoria ao setor de lici-
tação municipal.

4	Requer que seja encami-
nhada representação ao 
Ministério Público de Con-
tas, tendo em vista que a 
administração realizou 
contrato com empresa 
particular para destina-
ção do lixo hospitalar, 
que deveria ser pago por 
peso. No entanto, nem 
município nem a empresa 
possuem equipamentos 
para pesagem.
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No inicio de maio, o Pre-
sidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira e os 
vereadores Geilson Tomaz 
e José Paulo Costa e Silva 
acompanharam a reabertura 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), no Bairro Lacerda 

Vereadores comemoram 
reinauguração do Serviço 
de Convivência

Após fiscalizações 
constantes, medica-
mentos, ambulâncias, 
calçamento e segu-
rança na área rural são 
alguns dos requeri-
mentos enviados pela 
Câmara ao Executivo

Constantemente, os vereadores 
de Ibatiba participam de comis-
sões, eventos e encontros com 
as comunidades para fiscalizar 
e levantar as demandas da po-
pulação quanto à melhoria da 
qualidade de vida. Nas 
últimas sessões parla-
mentares, a segurança, 
os serviços de saúde e de 
infraestrutura pautaram 
as discussões na Câmara 
Municipal.

Na área da saúde, os 
vereadores mantêm os 
pedidos de conserto de 
ambulância e de controle 
de estoque de medica-

mentos no Pronto-Atendimento 
Municipal (PA). 

“Está faltando medicamentos. 
Nosso PA é um ponto de re-
ferência, precisa ser bem cui-
dado porque toda vez que pre-
cisamos de atendimento fora 
de Ibatiba somos bem atendi-
dos”, alertou o vereador Fábio 
Ambrózio Trindade.

“E não é possível que não se 
consiga consertar as ambu-
lâncias do município. Se tem 
dinheiro para pagar o aluguel 

Segurança, saúde e serviços urbanos 
são demandas dos parlamentares

das mesmas, porque não con-
sertam? Não podemos aceitar 
isso. Enquanto eu não ver três, 
quatro ambulâncias atendendo 
não vou parar de cobrar”, anun-
ciou o vereador Ivanito Barbosa.

Ainda durante as sessões parla-
mentares, a segurança dos mu-
nícipes esteve em pauta. “Duas 
casas em Santa Maria foram 
roubadas. Solicito ao Coronel do 
nosso Batalhão que retornasse 
com o projeto Patrulhamento 
Rural, como forma de dar mais 
segurança para os moradores do 

interior”, comentou o vereador 
Carlos Alberto dos Santos. 

SERVIÇOS 
URBANOS
Os buracos nas ruas também 
chamam a atenção dos parla-
mentares, que cobram melho-
rias. “Nas ruas paralelas à BR 
262, várias pessoas idosas es-
tão reclamando da poeira nas 
vias. Também é preciso tapar 
os buracos desses locais, pois 
está difícil transitar”, sugeriu o 

vereador Roberto Luiz Chaves.

O vereador Carlos Alberto dos 
Santos também indicou obras 
em outros locais: “Existem bu-
racos próximos ao Posto Ale e 
à residência do Elsinho, na Rua 
Ceciliano Carvalho. Quem pas-
sa por esse local deve tomar 
cuidado, pois está perigoso”.

“E onde a obra de saneamento 
básico da Cesan passa está dei-
xando transtornos e buracos”, 
comentou o vereador Geilson 
Dias Tomaz.

O Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silvei-
ra, buscou informações á 
respeito de algumas das 
demandas dos parlamen-
tares. “Em breve serão 
realizadas obras nas ruas 
paralelas à BR, porque é 
preciso melhorarmos a 
chegada do nosso muni-
cípio, embelezar a nossa 
cidade”.

“Está faltando me-
dicamentos. Nosso 
PA é um ponto de 
referência, precisa 
ser bem cuidado”.

Fábio Ambrózio 
VEREADOR

“E não é possível 
que não se con-
siga consertar as 
ambulâncias do 
município”.

Ivanito Barbosa 
VEREADOR

“Duas casas em 
Santa Maria foram 
roubadas. Solicito 
retornar com o Pa-
trulhamento Rural”.

Carlos Alberto 
VEREADOR

“Nas ruas paralelas 
à BR 262, várias 
pessoas idosas es-
tão reclamando da 
poeira nas vias”.

Roberto Luiz Chaves 
VEREADOR

“E onde a obra de 
saneamento da 
Cesan passa está 
deixando transtor-
nos e buracos”.

Geilson Dias Tomaz 
VEREADOR

“Serão realizadas 
obras nas ruas 
paralelas à BR, para 
melhorar a chega-
da do município”.

Elias Cândido
VEREADOR

Sudré de Assis (Pro Morar II). O 
evento contou com a presença 
das famílias atendidas, servido-
res e autoridades municipais.

A programação contou com 
peça teatral, bolo, pipoca e, na 
ocasião, foi apresentada a equi-
pe recentemente empossada 

para o serviço e a metodologia 
do trabalho.

“As atividades que serão ofere-
cidas serão diárias e vão bene-
ficiar mais de 150 crianças, com 
idades entre seis e 15 anos”, ex-
plicou o Presidente, Elias Cândi-
do da Silveira.
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Poderes Legislativo 
e Executivo buscam 
recursos financeiros 
para melhorias 
na educação e no 
desenvolvimento 
da agricultura 

Ibatiba está entre os con-
templados com recursos fi-
nanceiros por meio do Pacto 

Recursos garantem 
melhorias para o município

pela Aprendizagem no Espíri-
to Santo (Paes). O município 
também recebeu recentemen-
te, recursos para aquisição de 
um secador de café na comu-
nidade dos Bidu, por meio de 
emenda parlamentar.

Na educação, a administra-
ção municipal deverá receber 
quase R$ 700 mil para refor-
ma e ampliação da Escola He-

lena Almocdice Valadão. O 
repasse é realizado por inter-
médio de transferência finan-
ceira automática do Fundo 
Estadual de Apoio à Amplia-
ção e Melhoria das Condições 
de Oferta da Educação Infan-
til no Espírito Santo (Funpa-
es), sujeito à prestação de 
contas, ficando os municípios 
obrigados a devolverem re-
cursos financeiros recebidos 

Mercado do café arábica é 
destaque em encontro no Ifes 

Durante o 15º Encontro 
de Produtores de Café 
produtores e técnicos 
debateram sobre pro-
dutividade e lucrativi-
dade na cafeicultura 

O município de Ibatiba rece-
beu, no dia 27 de abril, o 15º 
Encontro de Produtores de 
Café. O evento reuniu mais de 
300 pessoas entre cafeiculto-
res, técnicos e autoridades, a 
fim de debater o mercado de 
café arábica. O encontro foi 
realizado no Instituto Fede-
ral do Espírito Santo (Ifes) do 
município.

O Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira, e o ve-
reador Geilson Dias Tomaz 
acompanharam as palestra do 

peito dos tipos de poda 
para a variedade, por meio 
de novas tecnologias de 
produção, de manejo e de 
gerenciamento da lavoura. 

Para a agricultora familiar 
Ana Maria Rodriguez Faria, 
produtora local de arábica 
há apenas um ano, o en-
contro foi um momento de 
motivação. “Eu só tenho 
300 pés de café arábica, 
mas para mim já é um bom 
começo. Já vendo o meu 
café no armazém local e 
estou aqui para contar com 
os especialistas no assunto 
para eu melhorar, cada vez 
mais, a qualidade do meu 
café. A ideia é aos poucos 
adotar as tecnologias na 
minha lavoura e agregar va-
lor ao que eu vendo”, disse.

evento. Fizeram parte da mesa 
de abertura do evento, o go-
vernador Paulo Hartung, além 
de autoridades estaduais e li-
deranças políticas. 

De acordo com o extensionis-
ta do Incaper local, Cristiano 
Catheringer, a cafeicultura é 
a principal atividade agrope-
cuária do município. “Hoje 
a cafeicultura é responsável 
pelo emprego direto de mais 
de seis mil pessoas, estando 
presente em praticamente 
todas as propriedades rurais, 
que somam aproximada-
mente 10.500 hectares onde 
serão colhidos cerca de 260 
mil sacas de 60 Kg na atual 
safra”, disse. 

A programação contou com 
duas palestras técnicas a res-

e não aplicados ou aplicados 
em finalidade diversa daque-
la que constou no plano de 
aplicação.

Os recursos vão contemplar 
ações de construção, refor-
ma e ampliação de creches e 
escolas, aquisição de equipa-
mentos e mobiliários, além de 
outros investimentos de rele-
vante interesse voltados para 
a ampliação da oferta e me-
lhoria da qualidade de ensino 
na educação infantil.

Já na comunidade dos Bidu, os 
produtores de café comemo-
ram a chegada de um secador, 
obtido pelo vereador Rober-
to Luís Chaves, por meio de 
emenda parlamentar.

“Estamos sempre em busca de 
parcerias para obter recursos 
para melhorar a nossa cidade 
em todas as áreas e aspectos e 
tentar atender a todos, da me-
lhor forma possível”, explicou 
o Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.
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