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Vereadores solicitam 
do Poder Executivo 
informações sobre 
o andamento da 
manutenção das 
ambulâncias e sobre o 
início dos serviços de 
urgência na cidade.   

A primeira sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Ibatiba, realizada no dia 10 
de fevereiro, foi marcada por 
cobranças à administração 
pública: vereadores ques-
tionaram a falta de ambu-
lâncias em bom estado de 
conservação para atender a 
população. O início do aten-
dimento do Samu na cidade 
também levantou discussões 
por parte dos parlamentares, 
que fizeram inúmeros reque-
rimentos ao Poder Executivo.

O ofício nº 002/2020, as-
sinado pelo presidente da 
Câmara Carlos Alberto dos 
Santos, foi encaminhado 

Saúde em pauta: manutenção 
de ambulâncias e falta dos 
serviços do Samu em Ibatiba 
geram discussões

População deve ficar atenta 
à proliferação do Aedes 
aegypti durante período 
chuvoso.pág4

Ex-presidente da Apae de Ibatiba, 
José Maria Belo, é parabenizado 
pelos vereadores pela prestação 
de contas de sua gestão.pág2

Atentos à rotina de estudantes e 
agricultores, vereadores questionam 
qualidade das reformas em escolas e 
recuperação de estradas. pág3

para o Gabinete do Prefei-
to de Ibatiba para que seja 
esclarecida a situação dos 
veículos de urgência do mu-
nicípio. No documento ainda 
são solicitadas informações 
sobre a falta de atendimento 
à população e também so-
bre o andamento de recursos 
destinados pelo Deputado 
Givaldo Vieira para a com-
pra de uma nova ambulância 
para o município pelo.

A falta do serviço de trans-
porte de pacientes tem sido 
pauta de discussões na Câ-
mara de Ibatiba há meses. 
O vereador Fábio Ambrósio 
Nascimento Trindade refor-
çou as solicitações e sugeriu 
a abertura de uma CPI para 
investigar o motivo de não 
haver manutenção dos veí-
culos da saúde e sim transfe-
rências médicas de pacientes 
por meio de locação de am-
bulâncias. 

O vereador Ivanito Barbosa 

de Oliveira afirmou que des-
de o ano passado vem co-
brando informações sobre as 
ambulâncias fora de uso. 

“A população já estava so-
frendo com a falta de ambu-
lância. E até agora estamos 
sem nenhuma solução. A po-
pulação está nos cobrando 
esse serviço”, declarou.

Ainda durante a sessão, no 
início de fevereiro, o verea-
dor Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo questionou a ques-
tão de veículos sucateados 
da prefeitura. “Temos carros 
parados sucateados e que 
podem ser recuperados. É 
uma situação de total falta 
de respeito com a população 
que precisa desses veículos”.

Os parlamentares aguardam, 
até a próxima sessão ordiná-
ria, uma resposta do Poder 
Executivo sobre a situação 
das ambulâncias, para escla-
recimento à população.

SErvIçoS 
do SAMu
“O serviço do Samu já de-
veria estar funcionando na 
nossa região. Se quiser-
mos ter o serviço teremos 
que pagar R$ 1 por habi-
tante para ter o recurso. 
Temos que trazer recurso 
e não perder esses servi-
ços”, avaliou o vereador, 
que também questionou 
a questão financeira para 
adquirir uma ambulância.

Em outubro do ano pas-
sado, os vereadores se 
reuniram com o secretário 
Estadual de Saúde para 
buscar alternativas para 
que o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
– Samu seja efetivamente 
implantado em Ibatiba. O 
serviço foi aprovado, mas 
a Prefeitura Municipal de 
Ibatiba deveria disponibi-
lizar recursos e infraestru-
tura como contrapartida, 
acordo que não foi efeti-
vado até o momento.
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Vereadores 
parabenizam 
prestação de 
contas de ex-

presidente 
da Apae

O ex-presidente da 
Apae de Ibatiba, José 
Maria Belo, prestou 
contas de sua gestão 
de três mandatos 
durante reunião da 
Câmara de Ibatiba

O ex-presidente da Apae 
de Ibatiba, José Maria Belo, 
prestou contas de sua gestão 
de três mandatos na Apae 
durante reunião da Câmara 
de Ibatiba, no dia 10de fe-
vereiro. Os vereadores para-
benizaram a gestão de Belo 
pelo trabalho extenso feito 
em prol da instituição.

De acordo com o ex-gestor da 
Apar de Ibatiba, no saldo total 
da instituição, até o último 
dia 31 de dezembro de 2019, 
constava em contas o total de 
R$ 50.040,68, referente aos 
convênios com Secretaria de 
Estado de Saúde, Secretaria 

de Estado de Educação, Polícia 
Militar, Agroflorestar, Saberes 
e Sabores, entre outras asso-
ciações e doações.

Foram muitos os projetos e 
eventos desenvolvidos duran-
te os últimos anos na institui-
ção, que sempre contou com 
o apoio do poder público e da 
sociedade. “Tenho certeza que 
todos os vereadores e a po-
pulação continuarão de mãos 
dadas com a nova diretoria da 
Apae para continuar realizan-
do um excelente trabalho em 
prol da instituição”, comentou 
José Maria Belo. 

Atualmente, Sirlei Lima está 
à frente da administração da 
instituição.

HoMEnAgEM 
doS vErEAdorES
Durante a sessão, o vere-

ador Ivanito Barbosa de 
Oliveira destacou a impor-
tância do trabalho feito por 
José Mario Belo nos últimos 
anos na instituição. “O tra-
balho que você realizou na 
Apae como presidente será 
eterno, a Apae só cresceu 
com a sua contribuição”, 
afirmou.

“Foi um privilégio tê-lo à 
frente da Apae porque sabe-
mos que não é fácil vencer, 
contribuir e realizar um tra-
balho feito com dedicação”, 
comentou o vereador Jorcy 
Miranda.

Já o vereador Elias Candido 
da Silveira parabenizou Belo 
pela iniciativa de prestar 
contas do trabalho realiza-
do. “É uma instituição de 
extrema importância para o 
município e sabemos que um 
trabalho bem feito deve ser 
reconhecido”, finalizou.
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Obras: parlamentares 
questionam reformas realizadas 
em escolas da zona rural

Serviços para recu-
perar estradas rurais 
também são priorida-
des entre os requeri-
mentos dos vereado-
res de Ibatiba

As chuvas que se intensifica-
ram no mês de janeiro na re-
gião vêm causando diversos 

prejuízos aos moradores da 
zona rural. Atentos à rotina 
de estudantes e agriculto-
res, os vereadores de Ibatiba 
questionaram a qualidade 
das obras de reformas em 
escolas e a eficiência na reali-
zação de serviços de recupe-
ração de estradas.

Durante a primeira sessão 

ordinária de 2020, realizada 
no dia 10 de fevereiro, o ve-
reador Fábio Ambrósio Nas-
cimento Trindade informou 
que vai sugerir a abertura 
de uma CPI para apurar as 
obras entregues pela gestão 
municipal e citou o exemplo 
da Escola Municipal Adelaide 
Rodrigues Moreira, distrito 
de Santa Clara, que recebeu 

A decisão foi em-
basada através 
dos relatórios dos 
prejuízos sociais, 
econômicos e de 
infraestrutura, apre-
sentados pela Defe-
sa Civil Municipal

O Decreto de Situação de 
Emergência da Prefeitura 
de Ibatiba (025/2020) foi 

reconhecido no dia 17 de fe-
vereiro pela Defesa Civil do 
Espírito Santo. Muitas áreas 
do município foram afetadas 
pelas fortes chuvas desde o 
início do ano. 

A decisão foi embasada atra-
vés dos relatórios dos prejuí-
zos sociais, econômicos e de 
infraestrutura, apresentados 
pela Defesa Civil Municipal, 
por meio do Sistema Integra-

Defesa Civil Estadual reconhece 
situação de emergência em Ibatiba

R$ 1 milhão em reformas e já 
apresenta rachaduras e diver-
sas infiltrações após as fortes 
chuvas do mês de janeiro. 

“Uma verba alta dessa para 
trocar telha, trocar grade... isso 
é verba pra construir uma es-
cola!”, analisou o parlamentar.

O vereador Ivanito Barbosa 

do de Informações de Prote-
ção e Defesa Civil (SIDC). O 
parecer nº 005/2020 da De-
fesa Civil Estadual concluiu 
que a intensidade do desas-
tre fica caracterizada como 
Situação de Emergência. 

O reconhecimento é um passo 
importante para o município 
ter acesso aos benefícios de 
reestruturação da economia e 
de apoio às famílias afetadas.

BArrEIrAS 
nAS EStrAdAS 
Já o vereador Elias Cândi-
do da Silveira destacou os 
trabalhos da administração 
municipal em relação às 
obras que estão em anda-
mento no município. “Iba-
tiba é hoje um canteiro de 
obras e isso a população 
agradece. São obras no 
bairro São José, bairro Iracil-
da, estradas patroladas”.

Ainda durante seu discur-
so, Elias da Silveira solici-
tou que a administração 
acompanhe a situação das 
estradas de Três Pontes, 
em especial a via próxima 
ao Moacir Belo e também 
na saída do Córrego das 
Perobas. São estradas que 

de Oliveira também questio-
nou o montante destinado à 
pasta da Educação Municipal 
e que não está sendo utili-
zado para efetivar melhorias 
de infraestrutura. “A esco-
la do Pontal, por exemplo, 
está fechada, precisando de 
uma reforma há oito meses 
e ninguém dá uma solução”, 
informou.

precisam ser patroladas e 
ensaibradas, pois impedem 
a circulação segura dos mo-
radores.

Sobre as barreiras que ainda se 
encontram em muitas locali-
dades, o vereador solicitou à 
Secretaria de Agricultura que 
o serviço de retirada seja re-
alizado com prioridades, pois 

também impedem a circu-
lação de veículos e pedes-
tres. 

“Graças a Deus o nosso 
município foi pouco atingi-
do pelas chuvas, mas ainda 
muitos produtores estão 
solicitando o serviço das 
máquinas para retiradas de 
barreiras”, reforçou.
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Em 2019, Brasil re-
gistrou mais de um 
milhão de casos pro-
váveis de dengue.A 
melhor forma de 
evitar essas doenças 
é eliminar os cria-
douros do mosquito 
transmissor

Com a chegada das chuvas, o 

risco de proliferação do mos-
quito Aedes aegypti aumenta 
e, consequentemente, cres-
ce o risco de transmissão da 
dengue, chikungunya e zika. 
De acordo com especialistas, 
a melhor forma de evitar essas 
doenças é eliminar os criadou-
ros do mosquito transmissor, 
evitando o acúmulo de água 
em vasos de plantas, pneus, 
garrafas plásticas, piscinas sem 

População deve ficar atenta à 
proliferação do Aedes aegypti 
durante período chuvoso

SintomaS

os sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti 
podem ser confundidos com sintomas de outras mais comuns, como 
gripes e resfriados. Por isso, é importante estar sempre em alerta, não 
tomar medicamentos sem orientação médica e manter-se hidratado. 
também é preciso buscar um diagnóstico médico o quanto antes.

Dengue – coceiras, náuseas e vômitos, dor de cabeça, febre alta, 
manchas vermelhas na pele e dores nas articulações.

Chikungunya – dor de cabeça constante, vermelhidão nos olhos, 
febre baixa, coceiras, manchas vermelhas na pele e dores nas ar-
ticulações.

Zika - vermelhidão nos olhos, febre baixa, coceiras, manchas ver-
melhas na pele e dores nas articulações  e dor de cabeça.

Observe
Redobrar os cuidados com ralos: descarte do lixo e a limpeza de 
calhas e de telhas são fundamentais para evitar o surgimento de 
novos criadouros. Confira as dicas:

Utilização de ralos: se os da casa não possuem sistema para veda-
ção, instale telas. o mosquito gosta de lugares escuros e úmidos 
para se proliferar, por isso, os ralos são lugares ideais.

Descarte o lixo corretamente: programe-se para fazer o descarte 
do lixo nos locais corretos e em horários próximos à coleta de lixo. 
isso evita o acúmulo de água nos dias chuvosos.

Limpeza de calhas e telhas: com as chuvas de verão, é comum que 
telhas e calhas fiquem carregadas de folhas e outras sujeiras. É 
preciso manter a limpeza desses locais em dia pare evitar obstru-
ções e, consequentemente, o acúmulo de água parada.

uso e sem manutenção, e até 
mesmo em recipientes peque-
nos, como tampas de garrafas.

No ano passado, o Ministério 
da Saúde notificou 1.544.987 
casos prováveis de dengue no 
Brasil. As regiões Centro-Oes-
te e Sudeste apresentaram o 
maior número de registros. 

Outros cuidados também são 
importantes no dia a dia para 
combater a doença, como o 
uso de roupas que diminuam 
a exposição da pele duran-
te o dia, horário em que os 
mosquitos são mais ativos. 
Utilizar repelentes e insetici-
das seguindo as instruções do 
rótulo também pode ajudar 
no combate. E o uso de mos-
quiteiros para aqueles que 
dormem durante o dia, como 
bebês, pessoas acamadas e 
trabalhadores noturnos.

Com informações do Ministé-
rio da Saúde e Voz do Brasil

Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os re-
querimentos e indicações solicitadas pelos 
vereadores da Câmara de Ibatiba a diver-
sos órgãos da administração municipal, 
resultados de fiscalizações e análises dos 
serviços públicos prestados à população.

4	Indica a constru-
ção de calçamento 
atrás da Rua An-
tônio Francisco de 
Amorim. Com as 
chuvas, apareceram 
vários buracos e a 
poeira tem incomo-
dado os moradores.

4	Requer que o poder exe-
cutivo forneça a relação 
de gastos com pres-

Fábio 
Ambrozio 

Nascimento

Roberto 
Luiz Chaves

Ivanito 
Barbosa

4	Indica a revisão da 
rede fluvial da Rua 
Amanda Teixeira, pois 
a mesma encontra-se 
fixada de maneira er-
rada, provocando va-
zamentos.

Quem não estiver 
em dia com docu-
mento, não poderá 
votar nas eleições

Os cidadãos que tiveram o 
título de eleitor cancelado 
têm até o dia 6 de maio 
para regularizar a situação. 
Após o prazo, quem não 
estiver em dia com o do-
cumento, não poderá votar 
nas eleições municipais de 
outubro, quando serão elei-
tos prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores nos 5.568 mu-
nicípios do país.

No ano passado, 2,4 mi-
lhões de títulos foram 
cancelados porque os 
eleitores deixaram de vo-

PrAzo PArA ElEItor rEgulArIzAr 
título tErMInA EM MAIo

tar e justificar ausência por 
três eleições seguidas. Para a 
Justiça Eleitoral, cada turno 
equivale a uma eleição.

Para regularizar o título, o 
cidadão deve comparecer ao 
cartório eleitoral próximo a 
sua residência, preencher o 
Requerimento de Alistamen-
to Eleitoral (RAE) e apresen-
tar um documento oficial 
com foto. Além disso, será 
cobrada uma multa de R$ 
3,51 por turno que o eleitor 
deixou de comparecer. O 
prazo para fazer a solicitação 
termina no dia 6 de maio, úl-
timo dia para emissão do tí-
tulo e alteração de domicílio 
eleitoral antes das eleições.

Além de ficar impedido de 

votar, o cidadão que teve 
o título cancelado fica im-
pedido de tirar passapor-
te, tomar posse em cargos 
públicos, fazer matrícula 
em universidades públicas, 
entre outras restrições.

A situação de cada eleitor 
pode ser verificada no site 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE): http://www.
tse.jus.br/.

tadores de serviços 
(terceirizados) com o 
transporte nas áreas de 
educação e saúde no 
município.
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