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Vereadores solicitam melhorias nas 
estradas e no abastecimento das 
comunidades de Criciúma, Santa 
Clara e São José de Meriti.

Escolas de Santa Maria, Santa 
Clara e bairro Novo Horizonte 
recebem benfeitorias 
importantes.pág3 pág4

Aprovadas por unanimidade, as 
comissões permanentes foram 
formadas na primeira sessão 
extraordinária de 2019. pág2
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A instituição passa 
por dificuldades 
financeiras. 
Vereadores lutam 
por emendas 
parlamentares para 
aquisição de veículo 
para a Associação

A primeira sessão ordinária 
da Câmara de Ibatiba, realiza-
da no dia 11 de fevereiro, foi 
marcada por pedidos de apoio 
da Apae do município à Casa 
de Leis: a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - 
Apae passa por dificuldades 
financeiras, está sem psicólo-
go para atendimento e deixou 
de receber um veículo para 
transporte dos usuários. Pron-
tamente, os vereadores sinali-
zaram  ajuda à instituição.

De acordo com a assistente 

social da Apae, Sabrina Letieri, 
que discursou na Tribuna Livre 
durante a sessão, o gasto ins-
titucional necessário para que 
o atendimento seja feito com 
responsabilidade é de R$ 555 
mil anualmente (para paga-
mento de pessoal, encargos, 
materiais manutenção, entre 
outros).

“Mas hoje, a Prefeitura de Iba-
tiba repassa R$ 216 mil anual-

Parlamentares se 
unem para apoiar 
Apae de Ibatiba

mente, e esse valor não é atu-
alizado há muitos anos. o que 
não sustenta nem o setor de 
assistência social. O restante 
do valor é levantado por meio 
de eventos e de doações de 
sócios-contribuintes. Precisa-
mos de mais apoio”, ressaltou 
Sabrina.

Atualmente, a Apae de Ibatiba 
atende 106 usuários e existe 
uma grande fila de espera. 

Além disso, a assistente social 
alertou que a Prefeitura Mu-
nicipal solicitou o retorno do 
psicólogo que era cedido para 
a Apae há mais de 10 anos. “A 
instituição não foi comunica-
da sobre a saída do psicólogo. 
Isso é um risco para a saúde 
mental dos nossos usuários 
porque há um vínculo do pro-
fissional com os pacientes”, 
alertou Sabrina.

<	Vereadores entregam ao diretor da Apae, José Maria Belo, 
comunicado sobre a destinação de recursos para aquisição de van

<	Sabrina Letieri, assistente 
Social da Apae

NoVo VEíCulo
Outro fato que preocupou 
a instituição, e também os 
vereadores, foi a mudan-
ça de destinação de um 
veículo para transporte 
de usuários, cuja emenda 
parlamentar estaria des-
tinada à Apae, mas que 
não pôde ser entregue à 
entidade, pois o veículo 
era de alta complexidade. 
“E nós não nos encaixa-
mos nesse critério. Isso 
nos causou tristeza, por-

Apoio à ApAE
“A Apae pode contar com 
a ajuda desta Casa de Leis.  
Enquanto tivermos voz, a 
instituição também terá”, 
reforçou o Presidente da 
Câmara de Ibatiba, Carlos 
Alberto dos Santos.

O vereador Elias Cândido 
da Silveira salientou: “So-
mos defensores da Apae e 
ficamos à disposição para 
tentar ajudar”.

Já o vereador Ivanito Bar-
bosa enfatizou: “É mui-
to triste ouvir notícias 
ruins da Apae na primei-
ra sessão do ano.  Tirar o 

que esperávamos muito 
esse veículo”, lamentou a 
assistente social da Apae, 
Sabrina Letieri.

O vereador Roberto Luiz 
Chaves informou que a ex-
-deputada Luzia Toledo dis-
ponibilizou uma emenda de 
R$ 150 mil para a Apae com-
prar uma van. “E o valor já 
está disponível no orçamen-
to para que o veículo seja 
recebido pela Associação o 
quanto antes”, comemorou 
o parlamentar.
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psicólogo da instituição 
sem avisar com antece-
dência ou dar um prazo 
para substituição, eu não 
concordo! Contem com os 
vereadores desta Casa!”.

“Sempre estivemos juntos 
da Apae e pedimos recur-
sos para Associação por-
que realmente necessita 
de apoio”, disse o vereador 
José Paulo Costa e Silva. 

O vereador Jorcy Sangi 
também deu seu apoio.  
“Esse problema da Apae 
está tirando nosso sono. 
O que pudermos fazer, 
nós faremos para ajudar a 
instituição”.
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Os vereadores foram 
eleitos e empossados 
na primeira sessão ex-
traordinária de 2019

Aprovadas por unanimidade, 
as formações das comissões 
permanentes do Legislativo 
de Ibatiba foram formadas na 
primeira sessão extraordinária 
de 2019, realizada na manhã 
do dia 05 de fevereiro.

Parlamentares 
formam comissões 
permanentes para 
o próximo biênio

As chapas e cédulas foram 
apresentadas pelo atual Pre-
sidente da Câmara, Carlos 
Alberto Santos, que reali-
zou a eleição e empossou os 
membros de cada uma das 
cinco comissões: de Legis-
lação, Justiça e Redação, de 
Educação, de Finanças, Or-
çamento e Tomada de Con-
tas, de Saúde e de Juventu-
de, Cultura, Esporte e Meio 
Ambiente.

Pelo Regimento Interno da 
Casa de Leis, as comissões 
são formadas com a finali-
dade de discutir e votar as 
propostas de leis que são 
apresentadas à Câmara. Com 
relação a determinadas pro-
posições ou projetos, essas 
comissões se manifestam 
emitindo opinião técnica so-
bre o assunto, por meio de 
pareceres, antes de ser leva-
do ao Plenário.

CoMiSSõES pErMANENtES

Presidente
Jorcy Miranda Sangi

1º secretário
Marcus Rodrigo Amorim

Membro
Elias Cândido da Silveira

CoMiSSão dE LegisLação, Justiça e Redação

Presidente
Fábio Ambrózio Nascimento
1º secretário
Roberto Luiz Chaves
Membro
José Paulo Costa e Silva 

CoMiSSão dE Finanças, oRçamento e tomadas de Contas

Presidente
Roberto Luiz Chaves  
1º secretário
ivanito Barbosa de oliveira 
Membro
Geilson dias Tomaz   

CoMiSSão dE saúde

Presidente
Marcus Rodrigo Amorim 

1º secretário
Fábio Ambrózio Nascimento

Membro
Jorcy Miranda Sangi  

CoMiSSão dE eduCação

Presidente
José Paulo Costa e Silva 

1º secretário
ivanito Barbosa de oliveira 

Membro
Elias Cândido da Silveira

CoMiSSão dE Juventude, CuLtuRa, espoRte e meio ambiente
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Vereadores solicitam 
serviços de melhorias 
nas comunidades de 
Criciúma, Santa Clara e 
São José de Meriti

Por ser um município que se 
desenvolve em torno da agri-
cultura, os parlamentares de 
Ibatiba estão sempre mo-
nitorando e fiscalizando as 
ações de melhorias nas co-
munidades rurais, seja para 
beneficiar os produtores, 
seja para facilitar a rotina dos 
moradores das regiões mais 
afastadas do centro da cida-
de. No último mês, os vere-
adores solicitaram melhorias 
para diversas localidades, 
especialmente nas estradas 
neste período de chuvas.

Em apenas dois 
meses, 16 casos já 
foram registrados 
em Ibatiba

Em virtude do aumento de 
casos suspeitos de dengue 
no Estado e em Ibatiba, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde está divulgando in-
formações importantes so-
bre a doença, diagnóstico, 
tratamento e prevenção.

O último boletim da situa-
ção epidemiológica de den-
gue no município registra 
que, em 2019, já foram no-

Zona rural: condições de 
estradas, atendimento de saúde e 
abastecimento de água preocupam

“É preciso cuidar das estra-
das do nosso município, abrir 
as caixas secas. A zona rural 
precisa de apoio. Na ponte do 
Inácio, se começar as chuvas, 
vai levar a cabeceira da ponte 
junto com as águas. Precisa-
mos de melhorias na região”, 
alertou o vereador Ivanito Bar-
bosa de Oliveira.

“A estrada de São José de 
Meriti, na parte de baixo, pre-
cisa ser raspada. É uma estra-
da que sai na BR 262 e onde 
passam muitos transportes de 
estudantes”, comentou o ve-
reador Roberto Magnético.

O transporte dos estudantes 
da zona rural também preo-
cupou o vereador Geilson Dias 
Tomaz. “Na Serra do Dalto 

Heringer tem uma cratera que 
pode causar sérios acidentes 
com alunos que trafegam dia-
riamente no trecho”, apontou.

A preocupação com o início 
da colheita do café também 
é grande. “Depois das chu-
vas, estamos vendo muitas 
estradas danificadas. Deixo 
um alerta para o secretário de 
Agricultura: Criciúma é priori-
dade porque nossa safra che-
ga primeiro. Nossos carreado-
res e terreiros precisam estar 
preparados. É preciso colocar 
as máquinas do Pronaf para 
ajudar os produtores”, comen-
tou o vereador Jorcy Sangi.

tificados 16 casos.

A população deve ficar atenta 
aos sinais e sintomas da den-
gue que são: febre alta, po-
dendo ser acompanhada de 
dor de cabeça, dor atrás dos 
olhos, fraqueza, dor no corpo 
e nas juntas, ainda podendo 
surgir náuseas, vômitos, diar-
réia, falta de apetite e man-
chas vermelhas e coceira na 
pele. Em casos mais graves, 
podem aparecer sintomas 
como sangramentos e dor ab-
dominal intensa.

Quem apresentar esses sinto-
mas deve procurar uma unida-

de de saúde do município. 

prEVENção
A melhor forma de prevenção 
da dengue é evitar a prolife-
ração do mosquito Aedes ae-
gypti, eliminando água arma-
zenada que podem se tornar 
possíveis criadouros, como 
em vasos de plantas, lagões 
de água, pneus, garrafas plás-
ticas, piscinas sem uso e sem 
manutenção, e até mesmo em 
recipientes pequenos, como 
tampas de garrafas.

Fonte: Prefeitura Municipal de 
Ibatiba

Parlamentares 
formam comissões 
permanentes para 
o próximo biênio

Pelo Regimento Interno da 
Casa de Leis, as comissões 
são formadas com a finali-
dade de discutir e votar as 
propostas de leis que são 
apresentadas à Câmara. Com 
relação a determinadas pro-
posições ou projetos, essas 
comissões se manifestam 
emitindo opinião técnica so-
bre o assunto, por meio de 
pareceres, antes de ser leva-
do ao Plenário.

Dengue: moradores e poder público em alerta

AbAStECiMENto 
dE águA
O problema de abastecimento 
de água em Santa Clara é tema 
de diversos requerimentos da 
Câmara ao Poder Executivo de 
Ibatiba, ainda sem retorno.

“A falta de água em Santa Cla-
ra está tirando o meu sono e o 
de toda a comunidade. É pre-
ciso fazer algo paliativo. Aca-
bamos de fazer a substituição 
da bomba queimada, logo em 
breve será restabelecido o 
abastecimento de água. Ago-
ra queria pedir aos moradores 

da comunidade que tivesse 
compreensão e evitar lavar 
seus veículos, calçadas para 
evitar desperdício de água até 
que seja normalizado todo o 
abastecimento”, alertou o ve-
reador Geilson Dias Tomaz.

O vereador Ivanito Barbosa 
lembrou que o abastecimen-
to de água na comunidade de 
Santa Clara foi um compro-
misso de campanha da atual 
administração. “Na época, foi 
compromisso de campanha. Há 
décadas tem problema com a 
água para a população de Santa 
Clara e até agora, não foi resol-
vido”, reforçou o parlamentar.

CoMiSSão dE LegisLação, Justiça e Redação

CoMiSSão dE eduCação

CoMiSSão dE Juventude, CuLtuRa, espoRte e meio ambiente

SAúdE
Outro requerimento solici-
tado pelo vereador Rober-
to Luiz Chaves foi a desti-

nação de um agente de saúde 
em algumas localidades. “Na 
rua de Santa Maria e na Chá-
cara do Alvarino não há aten-
dimento de agentes de saúde, 

e isso não pode acontecer. 
Desde já, solicito esse ser-
viço aos moradores dessas 
localidades”, reforçou o 
parlamentar.
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Solicitações antigas 
dos vereadores e 
moradores, escolas 
de Santa Maria, Santa 
Clara e bairro Novo 
Horizonte recebem 
benfeitorias impor-
tantes para segurança 
dos estudantes

O mês de fevereiro foi marca-
do por comemorações na área 
da Educação: parlamentares 
acompanharam as ordens de 
serviços para construção e 
reforma de escolas e come-
moraram com os moradores 
de Santa Maria, Santa Clara e 
Novo Horizonte. As benfeito-
rias nas escolas são demandas 
antigas dos parlamentares da 
Câmara de Ibatiba. 

No dia 16 de fevereiro, foi au-
torizada a reforma geral da 
escola Adelaide Rodrigues 
Moreira, localizada na comu-
nidade de Santa Clara, que 

Câmara comemora início das obras 
de construção e reforma de escolas

ganha melhorias no telhado, 
nos banheiros, piso novo, re-
visões elétricas, novas grades 
e demais itens de acabamen-
to. O investimento, parceria 
entre Prefeitura de Ibatiba e 
Governo Estadual, é da ordem 
de R$ 700 mil.

A escola tem aproximadamen-
te 600 alunos, distribuídos em 

10 salas, entre o período da 
tarde e da manhã, com nove 
turmas em cada um.

O vereador Geilson Tomaz 
agradeceu a reforma: “Como 
representante da comunida-
de, agradeço em nome dos 
pais, alunos e todos os mora-
dores, e professores também, 
que terão muitos benefícios 

com essa reforma”.

Os vereadores Elias Cândido 
da Silveira e Jorcy Sangi acom-
panharam a solenidade.

Já no dia 23 de fevereiro foi a 
vez da assinatura da ordem de 
serviço de reforma da escola 
municipal Helena Almocdice 
Valadão. Os vereadores Elias 
Cândido da Silveira, Jorci Sangy 
e José Paulo Costa e Silva tam-
bém acompanharam o evento.

As obras fazem parte do 
Funpaes que tem por objeti-
vo a transferência de recursos 
financeiros, entre o Estado do 
Espírito Santo e os municípios 
capixabas, com a finalidade 
de ampliar e melhorar a ofer-
ta pública de vagas nas redes 
municipais.

trANSportE 
ESColAr

O transporte dos estudantes 
de Santa Clara dos Onofres 
também é preocupação dos 
parlamentares. “Já encami-
nhados ofício à Prefeitura 
solicitando um transporte 
para os estudantes da co-
munidade, juntamente com 
o abaixo-assinado da popu-
lação. Teremos uma reunião 
com os responsáveis para 
resolver a questão”, afirmou 
o presidente da Câmara, Car-
los Alberto Santos.

“Vamos acompanhar de per-
to as obras de reformas das 
escolas de Santa Maria. Sabe-
mos da importância da obra. É 
uma das obras mais caras que 
a comunidade recebeu, então, 
temos que acompanhar. Tam-
bém fiquei feliz sobre a refor-
ma da escola de Santa Clara e 
do telhado da escola de Crici-
úma. Aliás, esta comunidade 
precisa de uma nova escola”, 
disse o presidente da Câmara, 
Carlos Alberto Santos.

O Presidente da Casa de 
Leis, Carlos Alberto San-
tos, e os vereadores Ro-
berto Luiz Chaves, Ivanito 
Barbosa, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo, e o di-
retor da Câmara, Marcelo 
Leite, acompanharam a III 
Plenária Estadual de Ve-
readores do ES realizada 
no dia 15 de fevereiro na 
Assembléia Legislativa em 
Vitória. No evento, o ve-

No dia 22 de fevereiro, a 
Associação de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável 
de Agricultores Familiares 
de Ibatiba (Adrusafi) rece-
beu do Governador Renato 
Casagrande, por meio de 
emenda parlamentar da 
deputada Janete de Sá e do 
vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo, uma ca-
minhonete que beneficiará a 
entidade na logística e apoio 
ao agricultor familiar.

A solenidade aconteceu no 
Pavilhão de Carapina, na Ser-
ra, onde foram entregues má-
quinas, equipamentos, veícu-
los e implementos agrícolas 
para 43 municípios capixabas.

Na ocasião, um outro veículo 
foi entregue para a Secretaria 
e Agricultura de Ibatiba, por 
meio de emenda parlamen-
tar do deputado Hudson 
Leal, a pedido do Presidente 
da Câmara, Carlos Alberto 
Santos, e do vereador José 
Paulo Costa e Silva.

Nova diretoria 
da Ascames 

Associação rural recebe veículo

reador Wilton Minarini foi 
reconduzido a presidência 
da Associação das Câma-
ras Municipais do Espírito 
Santo – ASCAMES. Com a 
presença do Governador 
Renato Casagrande, e da 
Vice-Governadora Jac-
queline Moraes, o evento 
contou com a participação 
de mais de 160 Vereado-
res (as) representando 44 
municípios. 

<	III Plenária Estadual de 
Vereadores do ES
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