
em Açãoem Ação

Saúde e reforma de escolas pautam 
os requerimentos, junto com o 
transporte para pacientes e para 
estudantes.

Parlamentares solicitam 
lavagem das ruas paralelas 
à BR 262 para minimizar a 
poeira.

transporte para pacientes e para 
estudantes.
transporte para pacientes e para 
estudantes.
transporte para pacientes e para pág3 à BR 262 para minimizar a 
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à BR 262 para minimizar a 
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Recesso parlamentar vai até 31/7, 
mas os trabalhos dos vereadores e os 
serviços administrativos da Câmara 
seguem normalmente.
serviços administrativos da Câmara pág2

Vereadores estiveram 
em evento do 
Governo do Estado 
para assinatura da 
ordem de serviço. 
Obras custarão 
aproximadamente
R$ 3 milhões

O Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira, e 
os vereadores Carlos Alber-
to dos Santos e José Paulo 
Costa e Silva estiveram em 
Vitória, no dia 04 de julho, 
para acompanhar a assinatu-
ra da ordem de serviço para 
asfaltar as ruas paralelas à BR 
262, em Ibatiba. 

“Após as obras, o problema 
da poeira nas ruas ao longo 
da BR será resolvido. Além 
disso, a chegada à nossa ci-
dade ficará mais bonita. As 
obras vão embelezar o nosso 
município”, avaliou o Presi-
dente, Elias Cândido da Sil-
veira.

“Serão três milhões de reais 
para a construção das para-
lelas. Espero que desta vez 
eles executem e concluam 
neste ano. É o grande sonho 
de todos nós. Com isso, tere-
mos também menos poeira 
naquelas ruas”, comentou o 
vereador Carlos Alberto dos 
Santos.

O convênio do Governo do 
Estado do Espírito Santo para 
a realização obra das parale-

Parlamentares comemoram 
obras de pavimentação das
ruas paralelas à BR 262

las da BR 262 gira em torno 
de R$ 3 milhões. O projeto, 
desenvolvido pela Prefeitura 
de Ibatiba, contempla pavi-
mentação, drenagem, calça-
da com acessibilidade, calça-
dão e ciclovia.

“Vamos colocar esses cami-
nhões para trabalharem. Pre-
cisamos baixar a poeira na 
nossa cidade”, disse o vere-
ador José Paulo Costa e Silva.
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Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br

<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br

<	Fábio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 fabio.ambrozio@camaraibatiba.es.gov.br

<	Geilson Dias Tomaz - PMDB

 Geilson de Santa Clara
 geilson.dias@camaraibatiba.es.gov.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Ivanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br

<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br

<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
 jose.paulo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

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

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
 roberto.luiz@camaraibatiba.es.gov.br
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No período, 
os trabalhos 
dos vereadores 
e os serviços 
administrativos da 
Câmara continuam 
normalmente 

A Câmara de Ibatiba entrou 
em recesso parlamentar no dia 
10 de julho, conforme prevê o 
Regimento Interno da Casa de 
Leis. Os vereadores retornam 
às suas atividades de rotina no 
dia 31 de julho.

O recesso teve início após a 
aprovação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2018.

No período do recesso parlamen-
tar, os trabalhos dos vereadores 

Recesso parlamentar 
até o dia 31 de julho

e os serviços administrativos 
da Câmara continuam normal-
mente. Apenas não acontecem 
as sessões ordinárias.

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

“Como sempre, mesmo du-
rante o recesso parlamentar, 
a Câmara estará aberta para 
qualquer evento ou deman-
da da população”, comentou 
o Presidente da Casa de Leis, 
Elias Cândido da Silveira.

No dia 10 de agosto acontece 
a 12ª sessão ordinária de 2018.

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 serviços de refor-
ma no prédio do antigo 
Correio.

4	Indica a necessidade da 
troca de pavimentação 
na Rua Manoel Alcântara 
de Oliveira em frente ao 
posto de combustível.

Elias Cândido 
da Silveira

Geilson Dias 
Tomaz

4	Indica a retomada das 
obras das ruas parale-
las.

4	Indica a necessidade da 
construção de uma 
ponte de concreto ar-
mado para acesso ao Sí-
tio do sr. Nelson Louren-
ço, no bairro Ipê.

4	Requer informações do 
valor gasto com a agri-
cultura no ano de 2017.

Fábio Ambrózio 
Nascimento

4	Requer informações 
do valor gasto com o 
raio x.

4	Indica a necessidade 
premente da retomada 
das obras da paralela.
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Demandas dos 
vereadores têm o 
objetivo de oferecer 
melhores serviços 
à população. 
Transporte para 
pacientes e para 
estudantes são 
solicitações 
constantes

Os serviços de saúde ofereci-
dos à população estão cons-
tantemente na pauta de de-
mandas, de fiscalização e de 

indicações dos vereadores ao 
poder Executivo de Ibatiba. 
Nas últimas sessões, os par-
lamentares solicitaram priori-
dade nos serviços de reformas 
dos postos de saúde e das es-
colas do município.

“O estado das escolas e dos 
pronto-atendimentos está 
precário. Os espaços preci-
sam de reformas. O Nesf, por 
exemplo, quando chove alaga. 
E por que não reformam as es-
colas nessas férias?”, comen-
tou o vereador Marcus Rodri-

Saúde e reforma de escolas 
também na pauta de requerimentos

go Amorim Florindo.

Além da reforma das escolas, 
o serviço de transporte aos 
alunos ainda é questionado 
pelos parlamentares.

“Sobre o transporte escolar 
na área urbana, um morador, 
pai, me procurou para nova-
mente pedir que seja resolvida 
a questão. Está demorando 
demais para solucionar esse 
serviço”, pontuou o Presiden-
te da Câmara, Elias Cândido 
da Silveira.

Recesso parlamentar 
até o dia 31 de julho

“Como sempre, mesmo du-
rante o recesso parlamentar, 
a Câmara estará aberta para 
qualquer evento ou deman-
da da população”, comentou 
o Presidente da Casa de Leis, 
Elias Cândido da Silveira.

No dia 10 de agosto acontece 
a 12ª sessão ordinária de 2018.

SAÚDE PÚBLICA
A falta de insumos, remédios 
e transporte para pacientes 
também continuam na pauta 
de discussões e requerimentos 
dos edis de Ibatiba.

“O serviços de saúde continua 
sendo o pior que já vimos. Está 
faltando insumos e remédios. 
Além disso, os funcionários 
estão pedindo demissão por-
que não aguentam a pressão. 
O pronto-socorro está res-
pondendo a mais uma ação do 

Conselho de Enfermagem por 
não respeitarem os direitos 
dos enfermeiros. Tem paciente 
pagando do próprio bolso por 
transporte em ambulância em 
Ibatiba”, comentou o vereador 
Fábio Ambrózio.

E completou: “Mais uma vez 
fui procurado por uma cidadã 
com trombose que precisava 
ir a Vitória e desembolsou 
R$ 300 de taxi porque não 
tinha veículo da Prefeitura 
para levá-la”, afirmou o par-
lamentar.

“O serviços de saúde continua sendo 
o pior que já vimos. Está faltando 
insumos e remédios”.

Fábio Ambrózio
VEREADOR

“Um pai, me procurou para 
novamente pedir que seja resolvida a 
questão do transporte escolar”.

Elias Cândido da Silveira
VEREADOR

“O estado das escolas e dos pronto-
atendimentos está precário. Os 
espaços precisam de reformas”.

Rodrigo Amorim Florindo
VEREADOR
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Em visitas aos bairros 
de Ibatiba, parlamen-
tares recebem recla-
mações dos morado-
res e comerciantes 
sobre os serviços de 
limpeza pública   

Nas últimas sessões da Câma-
ra de Ibatiba, os vereadores 
discursaram e insistiram em 
seus requerimentos e indica-
ções ao Poder Executivo no 
sentido de priorizar os serviços 
de limpeza dos bairros do Cen-
tro e ao longo das margens da 
BR 262. Na reunião do dia 10 
de julho, os vereadores soli-
citaram ainda a lavagem das 
ruas para minimizar a poeira 
que predomina neste período 
no qual o tempo seco predo-
mina.

“Com essa poeira, as ruas fi cam 

Sujeira e poeira nas ruas:
vereadores solicitam urgência
na prestação dos serviços urbanos

sujas e a gente acaba fi cando 
doente. É importante que o ca-
minhão-pipa molhe as ruas para 
que a poeira diminua”, sugeriu 
o Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.

O vereador Roberto Luiz Chaves 
reforçou o pedido. “É um absur-
do a gente pedir e não ser aten-
dido. No Bairro Floresta a poeira 
é intensa. As obras das paralelas 
vão sair, nós sabemos, mas até 
chegar o asfalto eu solicito mais 
uma vez que a Prefeitura enca-
minhe um caminhão-pipa para 
jogar água nessas ruas porque é 
a saúde dos moradores que es-
tão sofrendo com tanta poeira”, 
comentou. 

DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS
Os vereadores Ivanito Barbosa 

Jovem ibatibense é campeã
de campeonato de jiu-jitsu

Atleta subiu ao 
primeiro lugar 
no pódio do Belo 
Horizonte Winter 
Internacional Open 
de Jiu-Jitsu 2018 

A jovem ibatibense Danie-
la Castilho, de 24 anos, foi 
campeã na categoria faixa 
branca / peso pena do Belo 
Horizonte Winter Interna-
cional Open de Jiu-Jitsu 
2018. O evento aconteceu 
entre os dias 23 e 24 de ju-
nho, no estádio Mineirinho, 
em Belo Horizonte.

A atleta treina como bolsis-
ta no Centro de Treinamen-
to Spartacus de Ibatiba, 
sob orientação do Mestre 
Michel Carvalho. É a única 
mulher do interior do Espí-
rito Santo a competir em 
etapas internacionais.

“É uma emoção muito 

grande chegar ao lugar mais 
alto do pódio em um evento 
internacional, levar o nome da 
minha equipe e do meu mu-
nicípio é gratifi cante. Espero 
de alguma forma incentivar 
jovens a correrem atrás dos 
seus objetivos e sonhos, assim 
como estou correndo atrás do 
meu: de ser a melhor no que 
faço”, comemorou Daniela.

*Com informações da Assessoria
de Comunicação da Prefeitura

de Ibatiba

VEREADORES 
ACOMPANHAM 

ASSINATURA 
DE ACORDO 

COLETIVO COM 
MERENDEIRAS

Os vereadores Jorcy Sangi 
e José Paulo Costa e Silva 
acompanharam de perto as 
negociações e assinatura do 
termo para a concessão de 
benefícios pleiteados pelas 
serventes e merendeiras 
municipais. O documento 
foi assinado pelo Prefeito 

Municipal, Luciano Salgado, 
e pelas servidoras.

De acordo com a administra-
ção municipal, o documento 
concede redução de carga 
horária, sem dedução de 
vencimentos, com compen-
sação de horário (duas vezes 
por mês), conforme a neces-
sidade da unidade de traba-
lho, e vigorará em caráter de 
acordo coletivo, amparado 
pela CLT e por Lei Municipal.

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Ibatiba, Edson Saloto, e a 
assessora Jurídica, Elisân-
gela Gomes de Oliveira, 
também acompanharam as 
negociações.

e José Paulo Costa alertaram 
também para as doenças res-
piratórias que estão surgindo 
com a poeira das ruas.

“Já solicitei por várias vezes 
a limpeza do bairro Ipê e de 

várias outras localidades. É 
preciso jogar uma água nas 
nossas ruas para baixar a po-
eira e também limpá-las. O 
período seco e a poeira estão 
causando tosse e alergia nos 
moradores”, informou Ivanito 

Barbosa.

“Vamos colocar esses cami-
nhões para trabalharem. Pre-
cisamos baixar a poeira na 
nossa cidade”, disse o verea-
dor José Paulo Costa e Silva.

 Os vereadores chamaram a atenção para 
necessidade de diminuir a poeira, como 
forma de evitar doenças respiratórias
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