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São obras de constru-
ção e de reforma de 
muro, ponte, tampa 
de bueiro, além de 
serviços de recupera-
ção de estradas rurais 
e de coleta de lixo 

No final de 2019 os vereado-
res de Ibatiba fizeram um ba-
lanço das ações realizadas ao 
longo do ano e enumeraram 
alguns serviços considerados 
prioritários para a saúde, a 
segurança e a qualidade de 
vida da população. Entre as 
sugestões dos parlamentares 
propostas em indicações e 
requerimentos ao Poder Exe-
cutivo nas últimas sessões 
de dezembro estão obras de 
construção e de reforma de 
muro, ponte, tampa de buei-
ro, além de serviços de recu-
peração de estradas rurais e 
de coleta de lixo e da obra de 
duplicação da BR 262.

“Foi um ano de muito traba-
lho para todos nós. Mas nos-
sas fiscalizações não param, 
é o nosso trabalho e a nossa 
missão como vereadores”, 
comentou o Presidente da Câ-
mara, durante as últimas ses-

Parlamentares enumeram serviços 
prioritários para o início de 2020

Saúde, segurança e 
valorização do servidor 
lideraram as pautas de 2019, 
que seguem em 2020.pág4

Estudantes da rede municipal 
de ensino se destacam na Olimpíada 
de Matemárica das Escolas 
Públicas, OBMEP. pág2

Moradores de Ibatiba reclamam da 
falta de limpeza urbana e abastecimento 
de água, e parlamentares requerem 
atendimento urgente.pág3

sões de 2019. O parlamentar, 
entre os seus requerimentos, 
alertou sobre os acidentes gra-
ves ocorridos durante o ano 
passado na BR 262.

“A manutenção, e também 
a possível duplicação da BR 
262, que vem se arrastan-
do há anos pelo Dnit, causa 
acidentes irreparáveis e nada 
está sendo feito. Quantas 
vidas ainda vamos perder 
enquanto essa obra não sai 
do papel?”, destacou Carlos 
Alberto dos Santos.  

Diversas indicações de ser-
viços foram sugeridas pelos 
parlamentares como urgen-
tes neste início de 2020.

“Estamos em períodos de 
chuva, barreiras caíram, as 
estradas estão com atolei-
ros... é importante que a se-
cretaria de Obras coloque 

MElhOrIaS naS 
cOMunIdadES
“Na comunidade de Cri-
ciúma, próximo ao bairro 
Hélio, é preciso substituir 
um poste, cuja rachadura 
aumenta a cada dia. Na 
comunidade de Santa Cla-
ra também tem um poste 
com risco de cair”, alertou 
o vereador Geilson Dias 
Tomaz.

“Desde o meu primeiro 
mandato eu cobro a cons-
trução de uma ponte de 
cimento na comunidade do 
Córrego do Pontal. Espero 
que a obra seja realizada 
neste mandato. A escola da 

comunidade também está 
fechada há seis meses, e as 
crianças estão estudando 
em um terraço. A comu-
nidade está preocupada 
porque em menos de dois 
meses as aulas recomeçam 
e a população não quer a 
escola fechada”, disse o ve-
reador Ivanito Barbosa de 
Oliveira.

Em contrapartida, o verea-
dor José Paulo Costa Silva 
lembrou que 2019 foi um 
ano de muitas reformas em 
escolas e construção de gi-
násio. “Muitas obras estão 
sendo reconstruídas. É sinal 
de que tem dinheiro sendo 
bem administrado”, avaliou 
o parlamentar.

um cascalho para amenizar 
as vias para nossos muníci-
pes transitarem em muitas 
estradas da zona rural”, su-
geriu o vereador Jorcy Sangi.

“Vários lugares do município 
precisam de saibro, como 
Cachoeira Alegre, Santa Cla-
ra dos Onofre e outras locali-
dades. É preciso dar aos nos-
sos agricultores acesso com 
mais tranquilidade”, comen-
tou o vereador Elias Cândido 
da Silveira.

Foram muitas as indicações 
para melhorias das estradas 
rurais. “Sabemos que é um 
período chuvoso, mas é pre-
ciso acertar trechos intransi-
táveis no Córrego São Braz e 
na Santa Isabel, com bauxita, 
entulhos ou outros materiais 
para as pessoas transitarem 
com segurança”, Geilson 
Dias Tomaz.
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Estudantes 
ibatibenses entre 
os destaques 
de olimpíada de 
matemática

Seis jovens da rede 
municipal de ensino 
receberam menção 
honrosa na Olimpía-
da Brasileira de Ma-
temática das Escolas 
Públicas – OBMEP 
2019

Estudantes da Escola Munici-
pal David Gomes e da Escola 
Municipal Agenor de Souza 
Lé, de Crisciúma, receberam 
menções honrosas da 15º 
Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas 
- OBMEP 2019. 

Outros 25 jovens de escolas 
da rede federal e estadual lo-
calizadas em Ibatiba também 
estão representando o muni-
cípio, sendo dois deles premia-
dos com medalha de bronze. 
As cerimônias de premiação 
da OBMEP 2019 ocorrerão 
durante 2020, em data a ser 
definida. 

Criada em 2005 com o objeti-
vo de popularizar o ensino da 
Matemática entre estudantes 
do ensino fundamental e mé-
dio, a Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Pú-
blicas (OBMEP) e´ uma com-

petição organizada pelo Ins-
tituto de Matemática Pura e 
Aplicada (IMPA), em parceria 
com a Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM).

A olimpíada distribuiu neste 
ano, entre os estudantes de 
escolas públicas, um total de 
522 medalhas de ouro, 1.500 
de prata, 4.508 de bronze e 
42.432 certificados de men-
ção honrosa. Também foram 
premiados professores, esco-
las e secretarias de educação 
de municípios que se desta-
caram em virtude do desem-
penho dos alunos.

P r E M I a d O S
Nível 1 (6º e 7º aNos)

Klaire de Jesus P. da Conceição (foto) EMEF David Gomes

Nível 2 (8º e 9º aNos)

Edvania Bárbara de Freitas Pereira EMEF David Gomes    

Jayane de Carvalho Pereira EMEIEF Agenor de Souza Lé

Joao Antonio Silveira Gomes EMEF David Gomes    

Jonathan Duarte Alves EMEF David Gomes    

Miqueias de Melo Carvalho EMEF David Gomes    

Taina Lima Rodrigues EMEF David Gomes    
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Limpeza urbana e abastecimento 
de água: parlamentares requerem 
atendimento urgente

Moradores do bairro 
Pró-Morar reclamam 
da falta de água 
em suas residên-
cias. Muitos buracos 
e bueiros abertos 
foram identificados 
pelos parlamentares 
nas ruas da cidade

Outras indicações de serviços 
também foram classificadas 
pelos parlamentares como 
prioritários para este início 
de ano, especialmente os re-
paros nas tampas de bueiros 
de muitas ruas da cidade. A 
coleta de lixo nas comunida-
des rurais e o abastecimento 
de água no bairro Pró-Morar 
também foram pautas dos 
requerimentos enviados à 
gestão municipal.

“O caminhão de lixo não está 
passando em algumas comu-
nidades rurais. Ao que parece 
o veículo está quebrado. Na 
cidade, na rua do ex-prefeito 
José Alcure tem uma grade de 

bueiro quebrada há mais de 
três meses, além de outra na 
rua Divas Ambrósio Trindade, 
que está há mais de cinco me-
ses quebrada. Se alguém cair e 
se machucar, a administração 
vai ter que indenizar”, infor-
mou o vereador Fábio Am-
brózio Trindade. 

“Na Rua do Campo há tam-
pas de bueiro soltas. Está 
perigoso para os moradores”, 
reforçou o vereador Elias 
Cândido da Silveira. 

O parlamentar também rei-
terou o pedido de reforma 
para o Campo Bom de Bola: 
“É um pedido urgente. O 
lugar é um espaço de lazer 
muito frequentado”.

Já o vereador Roberto Mag-
nético, durante o seu discur-
so no final de 2019, solicitou 
mais uma vez o conserto do 
muro do cemitério. “O muro 
do cemitério do bairro Lacer-
da precisa ser reparado, para 
a segurança das pessoas. 

Mais um ano se passou e não 
fizeram o conserto”, afirmou.

aBaStEcIMEntO 
dE água
Moradores do bairro Pró-
-Morar reclamam da falta de 
água em suas residências. “A 
água encanada não está che-
gando em muitas casas do 
bairro Pró-Morar, por isso so-
licito ao Executivo que pos-
sa instalar uma bomba para 
abastecer os moradores da 
localidade”, indicou o verea-
dor Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo. 

“Na parte alta do bairro re-
almente não está chegan-
do água nas casas. A Cesan 
precisa conferir o motivo. 
O Poder Executivo preci-
sa enviar ofício à empresa 
e cobrar o serviço, porque 
a conta chega todo mês 
para a população pagar”, 
comentou o vereador Elias 
Cândido da Silveira.

O Poder Executivo anun-
ciou em dezembro o iní-
cio do processo licitató-
rio para a contratação 
das obras de um novo 
pronto-socorro para Iba-
tiba, com investimen-
tos próprios. A notícia 
foi comemorada pelos 
parlamentares, que tam-
bém indagaram por que 
a administração recusou 
investimentos federais 
já garantidos por meio 
de emendas parlamen-
tares para a construção 
da unidade de saúde – o 
que levaria o município a 
economizar recursos pró-
prios para serem investi-
dos em outras demandas 
da população.

“A senadora Rose de Frei-
tas ofereceu uma emenda 
no valor de R$ 3 milhões 
para construção de uma 
UPA (Unidade de pronto-
-atendimento), que infe-
lizmente foi perdida por 
questões políticas, e ago-
ra falam em construir um 
pronto-socorro. Mas o 

importante é que a saúde 
não continue do jeito que 
está”, avaliou o vereador 
Roberto Magnético.

“Também não entendo 
porque a emenda de R$ 
3 milhões foi recusada. 
Mas antes de o Executivo 
anunciar a construção de 
pronto-socorro tem que 
contratar médico para o 
pronto-atendimento mu-
nicipal continuar funcio-
nando”, alertou o vereador 
Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo.

O vereador Fábio Am-
brózio também avaliou a 
atual situação do atendi-
mento médico em Ibatiba. 
“No PA continua faltando 
médico para atender e 
ainda faltam muitos me-
dicamentos básicos na 
farmácia. Alguns tipos de 
exames levam mais de 
ano para serem agenda-
dos. Sem contar os inúme-
ros carros da Secretaria de 
Saúde que estão quebra-
dos”, enumerou.

Construção do novo 
pronto-socorro
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Carlos Alberto dos 
Santos, Presidente da 
Câmara de Ibatiba, fez 
uma breve avaliação 
das pautas relevantes 
que seguem em 2020

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, Carlos Alberto dos 
Santos, enumerou as pautas 
de indicações de serviços e 
requerimentos elaborados 
pelos parlamentares ao longo 
de 2019. Saúde, segurança 
pública, valorização do servi-
dor foram alguns dos pontos 
mais debatidos em reuniões e 
audiências.

“Temos muitos motivos para 
comemorar o encerramento 
de 2019, porque alguns dos 
nossos projetos foram atendi-
dos para atender às demandas 
da população, em diversos se-
tores. Sabemos que o ano de 
2020 será tumultuado, uma 
vez que se trata de um ano 
de eleições. Continuaremos 

nosso trabalho árduo de fis-
calização, muito estudo e ela-
boração de projetos”, planeja 
Carlos Alberto dos Santos.

O presidente reforçou que 
os membros da Casa de Leis 
trabalharam arduamente 
nos últimos meses para vo-
tar projetos relevantes para o 
município. 

“Todos os projetos do Executi-
vo foram avaliados a tempo e 
a hora, para que nada pudesse 
atrapalhar os andamentos dos 
serviços públicos, indepen-
dente se a proposta é de au-
toria do grupo de oposição ou 
de situação. Essa Casa de Leis 
continuará com divergência de 
ideias, o que é muito saudá-
vel, inclusive para que o bem 
comum prevaleça”, avaliou o 
Presidente da Câmara.

O parlamentar informou que 
os vereadores seguirão com as 
cobranças pelas melhorias no 
atendimento à saúde do cida-

dão, assim como os projetos 
de construção do 14º Batalhão 
da PM em Ibatiba e da delega-
cia regional.

“Somos o único município no 
qual o BPM não possui sede 
própria. O município ainda 
assume custos do Estado, pa-
gando aluguel mensal de R$ 
12 mil. Sobre a Delegacia de 
Polícia, de acordo com a Lei, 
a 8º Delegacia Regional deve-
ria estar em Ibatiba, o eu não 
acontece. Precisamos dialogar 

Investimentos em saúde, 
segurança pública e valorização 
do servidor municipal lideraram 
as pautas da Câmara

Documento já pode 
ser realizado em 
Ibatiba, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, 
Cultura e Turismo 

Desde o dia 02 de janei-
ro, o município de Ibatiba 
está apto a conceder licen-
ciamento ambiental, a ser 
realizado em parceria com 
o Consórcio Caparaó. De 
acordo com informações da 
Prefeitura de Ibatiba, com a 

Licenciamento 
Ambiental

sobre esses dois temas. A Pre-
feitura está à disposição tam-
bém para doar terrenos para a 
construção dessas sedes. Não 

“Os projetos do 
Executivo foram 

avaliados a tempo e 
a hora, para que nada 

pudesse atrapalhar 
os andamentos dos 

serviços públicos, 
independente se a 

proposta é de autoria 
do grupo de oposição 

ou de situação”.

Carlos Alberto Santos
PRESIdENTE dA CâMARA

podemos perder essas impor-
tantes estruturas da segurança 
pública”, reforçou o Presidente 
da Casa de Leis.

municipalização da gestão 
ambiental, aumenta a ex-
pectativa da regularização 
de inúmeros empreendi-
mentos no município. An-
tes, os interessados precisa-
vam se deslocar até Vitória.

Os interessados em obte-
rem o Licenciamento Am-
biental podem procurar a 
sede da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Cultura 
e Turismo, na Rua Mickeil 
Chequer, 164, Centro, ou no 
telefone (28) 3543- 1105.

SEgurança 
EM dEBatE. 
No dia 13 de dezembro, 
representantes da 
sociedade civil e do 
poder público de 
Ibatiba se reuniram no 
auditório da Câmara de 
Ibatiba para a audiência 
sobre segurança 
pública realizada pela 
Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo e pela 
Associação das Câmaras 
Municipais de Vereadores 
do Estado (Ascamves). 
A doação de um terreno 
do município para a 
construção da sede 
própria do 14º Batalhão 
da Polícia Militar esteve 
em pauta.
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