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Com a realização das 
contrapartidas do 
município, o serviço 
deverá ter início ainda 
este ano e terá base de 
atendimento às mar-
gens da BR 262

Buscando alternativas para 
que o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência – Samu 
seja efetivamente implantado 
em Ibatiba, os parlamentares 
se reuniram com o secretário 
Estadual de Saúde e obtiveram 
importantes informações: den-
tro de 60 dias o serviço deverá 
funcionar, a partir do momento 
em que a Prefeitura Municipal 
disponibilize recursos e infraes-
trutura como contrapartida.

As informações foram pas-
sadas no início de setem-
bro, quando o Presidente 
da Câmara, Carlos Alberto 
dos Santos, e os vereadores 

Samu: vereadores 
buscam alternativas 
para efetivar 
atendimento de 
urgência em Ibatiba

Roberto Luiz Chaves, José 
Paulo Costa e Silva, Elias 
Cândido da Silveira e Ivanito 
Barbosa estiveram reunidos 
com o secretário Estadual 
de Saúde, Nésio Fernandes 
de Medeiros Junior, e com 
o Deputado Estadual Udson 
Leal. Na ocasião, o secretário 
informou que a implantação 
do Samu em Ibatiba depen-
deria apenas da contraparti-
da do município.

“Nós temos uma nova pro-
posta para o Samu: a direção 
do serviço agora é municipal e 
não mais estadual. O municí-
pio entra com a contrapartida 
(a despesa do serviço é de R$ 
1 real para cada habitante) e 
passa a ter uma ambulância 
para atendimento de urgência 
e emergência e um carro de 
apoio”, explicou o Presidente 
da Câmara, Carlos Alberto dos 
Santos. 

Câmara aprova projetos que autorizam 
o pagamento do piso nacional do 
magistério e a revisão geral dos 
servidores de Ibatiba.

Parlamentares acompanham 
finalização das obras das 
escolas de Perobas e de 
Cachoeira Alegre.pág3 pág4

Projeto de Lei autoriza Executivo 
a promover doação em dinheiro 
(até R$ 20 mil) para Concurso de 
qualidade do café arábica.pág2

Além disso, de acordo com o 
Presidente do Legislativo, todo 
o Caparaó será beneficiado com 
um helicóptero de prontidão. “É 
um sonho para nós, que tanto 
precisamos de atendimento de 
urgência na região”. 

A partir da informação, o vere-
ador Elias Cândido da Silveira 
encaminhou à Prefeitura um re-
querimento solicitando a pror-
rogação do contrato de aluguel 

<	Vereadores José Paulo Costa e Silva, Elias Cândido da Silveira e Ivanito Barbosa, secretário de 
Saúde do Espírito Santo Nésio Fernandes de Medeiros Junior, Deputado Estadual Udson Leal, 
Presidente da Câmara de Ibatiba Carlos Alberto dos Santo e vereadores Roberto Luiz Chaves.

do imóvel às margens da BR 
262 onde deverá ser implanta-
da a base do serviço Samu local.

“Esperamos que o contrato, que 
vence em setembro, possa ser 
renovado para que possamos 
ser atendidos pelo Samu, que 
é um sonho antigo e que muito 
beneficiará nossa população”, 
comemorou o vereador Elias 
Cândido da Silveira.

“Agora, temos a certeza de que 
traremos o Samu para Ibatiba”, 
disse o vereador José Paulo Cos-
ta e Silva.

O vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo destacou a lo-
calização do município como fa-
tor estratégico de atendimento. 
“É um sonho ter o Samu em Iba-
tiba para atender melhor nossos 
pacientes. Estamos localizados 
na BR 262 e com o serviço tere-
mos mais condições de socorrer 
as pessoas”, informou.



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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25 de setembro quarta-feira
10 de outubro quinta-feira
25 de outubro sexta-feira
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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.

4	Indica que sejam feitos 
serviços de patrolamento 
e ensaibramento na Rua 
Theodomiro Dias Santiago.

4	Requer informações 
sobre o caminhão 
que bateu o motor.

4	Apresenta Moção de 
Pesar pelo passamento 
de Deivid Sangi Costa.

4	Indica que seja feita 
análise na água de 
Santa Clara e Criciúma.

Fábio Ambrozio 
Nascimento

Elias Cândido 
da Silveira

Ivanito 
Barbosa Geilson Dias 

Tomaz

4	Apresenta Moção de Pe-
sar pelo passamento de 
Orozino Ribeiro da Silva.

4	Apresenta Moção de Pe-
sar pelo passamento de 
Democracides Trezer no  
último dia 02 de setembro.

4	Indica a construção da sede 
do 14º Batalhão em Ibatiba.

4	Indicar a instalação da Dele-
gacia Regional em Ibatiba.

4	Indica a instalação de uma 

Roberto Luiz 
Chaves

José Paulo 
Costa Silva

4	Indica a instalação de 
abrigos nos pontos de 
ônibus em lugares estraté-
gicos.

4	Requer informações do Poder 
Executivo sobre o valor gas-
to com o aluguel do Samu 
(Serviço de Atendimento Mé-
dico de Urgência) até a pre-
sente data.

4	Requer informações 
sobre a taxa cobrada 
pelo serviço de exten-
são de água da Cesan na 
Rua de Santa Maria.

torre de telefonia celular 
na comunidade de Santa 
Maria, visando facilitar a 
comunicação e o acesso à 
internet na zona rural.

Vereadores apro-
varam projeto de 
Lei que autoriza a 
doação de prêmios, 
totalizando R$ 20 
mil aos vencedores. 
O anúncio dos cafei-
cultores premiados  
acontecerá no dia 
27 de setembro

No dia 27 de setembro 
acontece, pelo segundo 
ano consecutivo, o Concur-
so de Qualidade do Café 

Concurso de qualidade do Café 
de Ibatiba. A iniciativa tem o 
objetivo de fortalecer e va-
lorizar o cafeicultor, estimu-
lando a produção de cafés de 
qualidade na região. Este ano 
a premiação total dobrou em 
relação ao ano passado. Os 
vereadores aprovaram o pro-
jeto de Lei que autoriza a do-
ação de prêmios, totalizando 
R$ 20 mil aos vencedores.

Os produtores dos cinco me-
lhores cafés avaliados, nas ca-
tegorias Cereja descascado/
Despolpado e Café Natural, 

receberão prêmios com va-
lores em dinheiro a partir 
de R$ 4 mil.

As inscrições e coleta de 
amostras nas propriedades 
acontecem até o dia 20 de 
setembro, no escritório do 
Incaper.

O anúncio dos vencedores 
acontecerá no dia 27 de se-
tembro, no encerramento 
da programação do16º En-
contro do Café de Ibatiba, a 
partir das 17 horas.
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Um projeto autoriza 
o Executivo a pagar 
aumento corresponde 
a 3% sobre os 
vencimentos atuais 
dos professores 
de Ibatiba; o outro 
autoriza a revisão 
geral anual de 1,75% 
sob os vencimentos 
dos servidores 
municipais

Solicitação antiga do corpo 
de professores de Ibatiba, os 
vereadores aprovaram o pro-
jeto de Lei Complementar que 
autoriza o pagamento do piso 
salarial nacional aos professo-
res da rede municipal de en-
sino. Para tanto, o salário dos 
docentes recebeu aumento de 
3%, retroativo ao mês de ja-
neiro.

O pagamento da revisão sa-
larial dos meses retroativos 
seguirá um cronograma espe-
cífico (tabela ao lado).

Câmara aprova projetos que 
autorizam o pagamento do piso 
nacional do magistério e a revisão 
geral dos servidores de Ibatiba

Autoridades discu-
tem implantação de 
serviços para aten-
der a região Sul e 
Caparaó

Em debate: construção da sede do 
14º BPM e da delegacia regional 

No dia 11 de setembro, o 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ibatiba, Carlos 
Alberto dos Santos, e o ve-
reador José Paulo da Cos-

REvIsão gERAL 
AnuAL dE 1,75% 
Os parlamentares de Iba-
tiba também aprovaram 
o projeto de Lei que dis-
põe sobre a revisão geral 
anual dos vencimentos 
dos servidores do municí-
pio. A proposta do Poder 
Executivo foi de conceder 
aumento de 1,75% sobre 
os salários. A proposta foi 
aprovada em plenário no 
início de setembro.

Ainda de acordo com o 
projeto, a gestão muni-
cipal está autorizada a 
realizar o pagamento re-
troativo da revisão geral 
anual referente aos meses 
de janeiro a julho de 2019. 
A revisão é válida para o 
pagamento de vencimen-
tos dos poderes Executivo 
e Legislativo. 

Pagamento dos meses retroativos do magistério 
As diferenças de janeiro a agosto de 2019 serão pagas com o seguinte cronograma:
4Referentes a janeiro e fevereiro: pagos em setembro de 2019
4Referentes a março e abril: outubro de 2019
4Referentes a maio e junho: novembro de 2019
4Referentes a julho e agosto: dezembro de 2019

Cronograma de Pagamentos retroativo da revisão geral anual
4Referente a janeiro a fevereiro: pagamento realizado em agosto de 2019
4Referente a março e abril: pagamento previsto para setembro de 2019
4Referente a maio e junho: pagamento em outubro de 2019
4Referente a julho: pagamento em novembro de 2019

ta e Silva, participaram de 
Audiência Pública promovi-
da pela Comissão de Segu-
rança e Combate ao Crime 
Organizado da Assembleia 

Legislativa do Espírito San-
to, em Guaçuí. Durante a 
reunião, foram discutidos 
temas relevantes sobre se-
gurança pública no Caparaó 

capixaba, em especial so-
bre a construção da sede 
do 14º Batalhão da Polícia 
Militar e da delegacia re-
gional em Ibatiba.

A reunião aconteceu na 
Câmara Municipal de 
Guaçuí e reuniu lideran-
ças de diversos municí-
pios. 

“Somos o único municí-
pio no qual o Batalhão da 
Polícia Militar não possui 
sede própria. O município 
ainda assume custos do 
Estado, pagando aluguel 
mensal de R$ 12 mil”, co-
mentou o Presidente da 
Câmara, Carlos Alberto 
dos Santos.
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Parlamentares acompanham 
finalização das obras das escolas 
de Perobas e de Cachoeira Alegre

Investimentos so-
mam mais de R$ 300 
mil em reformas nas 
unidades de ensino 
da zona rural

Sempre uma das demandas 
mais solicitadas pelos parlamen-
tares de Ibatiba, as reformas 
das escolas da zona rural estão 
sendo acompanhadas de perto 
e suas inaugurações comemo-
radas pelo poder legislativo e 
comunidades. Nas últimas se-
manas de agosto, os vereadores 
participaram das inaugurações 
das reformas das escolas de Pe-
robas e de Cachoeira Alegre.

A solenidade de inauguração 

Projeto permite 
conceder benefício 
de até R$ 300 
para cidadão 
que se encontra 
em situação de 
emergência e sem 
necessidades básicas 
de sobrevivência     

A Câmara de Ibatiba apro-
vou o projeto de Lei que au-
toriza a concessão do “Alu-
guel Social”, destinado ao 
cidadão cuja família resida 
no município, e que este-
ja impossibilitada de arcar 
com as suas necessidades 
básicas de sobrevivência.

Aluguel social: projeto 
permite pagamento de 
moradia temporária 

da reforma geral da Esco-
la Municipal Eliana Marlene 
Coitinho, na comunidade das 
Perobas, foi acompanhada pe-
los vereadores Elias Cândido 
da Silveira, Jorci Sangy e José 
Paulo da Costa e Silva. 

A escola ganhou pintura nova, 
telhado e outras obras de in-
fraestrutura que beneficiarão 
150 alunos. Um investimento 
realizado com recursos pró-
prios da Prefeitura, no valor 
de quase R$160 mil reais.

De acordo com a Prefeitura 
de Ibatiba serão seis unida-
des reformadas com recursos 
próprios e uma com parceria 
como o Governo do Estado.

O pagamento de uma presta-
ção do aluguel, no valor de R$ 
300, é temporário e deverá ser 
pago diretamente ao benefici-
ário ou ao locador do imóvel. 

Para requerer o benefício, o 
cidadão deverá preencher re-
querimento na Secretaria de 
Assistência Social - responsá-
vel por operacionalizar os be-
nefícios, definindo critérios e 
prazos. 

Situação de calamidade públi-
ca, emergências, e renda per 
capita de até meio salário mí-
nimo são uns dos critérios que 
o requerente precisa apresen-
tar para requerer o benefício.

A Comunidade Vicente 
Amélio também comemo-
rou a reforma da Escola 
Municipal Cachoeira Alegre, 
juntamente com os vereado-
res Elias Cândido da Silveira e 
José Paulo da Costa e Silva. A 
escola foi reformada com re-
cursos do município, no valor 
de R$154.964,07.

EsCoLA MunICIPAL CAChoEIRA ALEgRE
A unidade ganhou telhados 
novos, pintura nas portas, 
janelas e paredes, tanto nas 
áreas internas quanto nas 
áreas externas, entre outros 
detalhes. Foi instalada tam-
bém uma grade para fecha-
mento da área da cozinha um 
alambrado novo ao redor da 
unidade.

O evento de reinaugura-
ção da escola foi marca-
do pelas apresentações 
culturais dos alunos, de 
músicos do projeto muni-
cipal Encantos dos Tropei-
ros e de um jovem talento 
da comunidade, Dudu do 
Acordeon, que também é 
aluno da escola.
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