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Em sessões extra-
ordinárias, os parla-
mentares analisaram 
o projeto de Lei 
Complementar, en-
viado pelo Executivo, 
e apresentaram pro-
postas para garantir 
direitos e cuidados 
com a saúde dos ser-
vidores públicos   

Após analises e discussões du-
rante três sessões extraordiná-
rias, os parlamentares de Iba-
tiba aprovaram o Projeto de 
Lei Complementar (PLC) que 
autoriza o remanejamento de 
servidores de diversos setores 
para desempenharem ativida-
des de enfrentamento ao Co-
vid-19 na Secretaria de Saúde. 
Inicialmente, oito emendas 
foram sugeridas pelos verea-
dores ao Projeto. O prefeito 
Luciano Salgado vetou algu-
mas, mas ao final da votação 
em plenário, os parlamentares 
mantiveram três emendas.

Durante as discussões, entre 
as emendas e sugestões dos 
vereadores a garantia dos di-
reitos e cuidados com a saúde 
dos servidores públicos foi a 
principal reivindicação. O for-
necimento de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) foi 
amplamente discutido entre 
os parlamentares, que cobra-
ram total atenção à aquisição 
dos equipamentos para todos 

Novo coronavírus: vereadores 
discutem projeto e ações de 
combate à pandemia em Ibatiba

SAMU em Ibatiba começou 
a funcionar em 23/4, no 
bairro Floresta, às margens 
da BR 262.pág4

Site da Câmara disponibiliza 
ferramenta de acessibilidade 
que interpreta o conteúdo para a 
Língua Brasileira de Sinais.pág2

Parabéns às empresas de Ibatiba que 
prestam serviços prioritários e que 
estão seguindo as recomendações 
dos órgãos de saúde. pág3

os servidores que prestarem 
serviços em combate à doença.

“Não podemos pegar qual-
quer funcionário para ir para a 
linha de frente.  O que vemos 
hoje é gente atuando sem ne-
nhum tipo de cuidado básico 
como uso de luvas ou más-
caras, por exemplo”, finalizou 
o vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo.

Entre as alterações mais dis-
cutidas, ganhou destaque a 
emenda supressiva inserida no 
PLC com o intuito de garan-
tir que professores não sejam 
remanejados para a área da 
saúde. Os vereadores tam-
bém questionaram a falta de 
detalhes do projeto que jus-
tificariam o remanejamento 
dos servidores da Secretaria de 
Educação, por exemplo.  

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Carlos Alber-
to dos Santos, destacou a im-
portância de uma análise co-
erente com a realidade local, 
mesmo não tendo nenhum 
caso confirmado da doença 
em Ibatiba. “Sabemos que 
estamos falando de um perío-
do no qual a saúde está com 
uma demanda maior de pro-
fissionais. Vemos campanhas 
de vacinações e ainda ações 
sendo feitas pelas Vigilâncias.  
Precisamos de análises que 
venham somar com o que for 
necessário, de forma efetiva”.

“Eu agradeço 
aos nobres 
colegas verea-
dores sobre as 
emendas co-
locadas nesse 
projeto. Como, 

por exemplo, se não tiver EPI’s, 
nossos servidores não poderão 
exercer suas funções. O Que 
queremos é que todos os pro-
fissionais estejam adequados 
para atuar nesse combate ao 
coronavírus com todos os cui-
dados possíveis, todos os res-
paldos de segurança”, disse 
o vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo.

“É um projeto 
de extrema 
importância e 
a nossa res-
ponsabi l ida-
de é enorme. 
Com essa 
aprovação nós estamos aju-
dando nosso município e ainda 
adotamos medidas importan-
tes para que a cada dia pos-
samos nos cuidar mais e com-
bater essa pandemia”, disse o 
vereador Elias Cândido da 
Silveira.

“Sabemos que a população 

está sofrendo com 
esse momento, 
pr inc ipa lmente 
os comerciantes, 
mas estamos 
trabalhando para 
que essa situação 

seja enfrentada com sabedoria e 
competência. Coloco-me à dispo-
sição do que o município necessi-
tar”, afirmou o vereador Paulinho 
do Eucalipto.

“Fiz questão de 
pedir vista do Pro-
jeto para adequar 
as necessidades 
dessa Lei Com-
plementar. Abri-
mos para discussão com os ser-
vidores e com os sindicatos com 
o intuito de não deixar nenhuma 
falha. Não é momento de fazer 
política, é o momento de união e 
todos nós somos servidores públi-
cos e temos o dever de trabalhar 
pelo nosso município”, analisou o 
vereador Fábio Ambrózio.

“São medidas de enfrentamento 
ao coronavírus e que terão o nosso 

total apoio desde 
que as medidas 
adotadas sejam 
benéficas a todos”, 
comentou o presi-
dente da Câmara, 
Carlos Alberto 
dos Santos.

“O nosso Presidente da Repú-

blica afirmou 
que é só uma 
“gripezinha”, 
uma virose, eu 
não concor-
do.  Então, eu 
parabenizo o 
governador do Estado e tam-
bém aos prefeitos que estão 
atuando em prol da saúde. Te-
remos impacto na economia, 
mas a vida é muito mais im-
portante”, avaliou o vereador 
Ivanito Barbosa.

“A situação 
não está fácil. 
Estamos priori-
zando a saúde, 
mas temos que 
olhar a situa-
ção de todos”, 

disse vereador Robertinho 
Magnético.

“Nossos pro-
fissionais de 
saúde estão 
todos os dias 
preparados e 
tomando to-
dos os cuida-
dos necessários para ajudar 

a população e 
sempre firmes 
e dispostos 
em ajudar”, 
destacou o ve-
reador Jorcy 
M i r a n d a 
Sangi.

AnáLISe doS 
PARLAMentAReS
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Inclusão: Câmara de 
Ibatiba disponibiliza 
ferramenta de 
acessibilidade para 
deficientes auditivos

Por meio de um bo-
tão identificado por 
duas mãos em movi-
mento, do lado direi-
to da tela, é possível 
acionar a interpre-
tação do conteúdo 
do site para a Língua 
Brasileira de Sinais 
(Libras) 

Desde o início deste mês, a 
Câmara de Ibatiba passou 
a disponibilizar uma ferra-
menta inovadora e que visa 
garantir acessibilidade aos 
deficientes auditivos que na-
vegam em seu portal (www.
camaraibatiba.es.gov.br). Por 
meio de um botão identifi-
cado por duas mãos em mo-
vimento, do lado direito da 
tela, é possível acionar a in-

terpretação do conteúdo do 
site para a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

Trata-se do software VLi-
bras, que é uma ferramenta 
de código aberto oferecida 
gratuitamente pelo Governo 
Federal, e que traduz conte-
údos digitais (texto, áudio e 

vídeo) para Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), tornando 
computadores, celulares e 
plataformas Web acessíveis 
para pessoas surdas.

A ferramenta é bem simples 
e funciona a partir de um 
“avatar” que transmite infor-
mações em Libras.

Idosos, trabalha-
dores da saúde, 
caminhoneiros, 
motoristas de 
transporte coletivo 
e portuários estão 
sendo imunizados

A partir do dia 16 de abril 
começa a segunda etapa 
da 22ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
Influenza. Nesta nova fase, 
caminhoneiros, motoris-
tas de transporte coleti-
vo e portuários também 
poderão ser imunizados. 
Idosos (60 anos e mais) 
e trabalhadores da saúde 
já estão sendo vacinados 
desde o dia 23 de março.

Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza 

O Espírito Santo conta, de 
acordo com levantamento 
do Ministério da Saúde, com 
61.296 profissio-
nais caminhoneiros, 
19.557 profissionais 
de transporte cole-

tivo e 4.556 profissionais 
portuários, totalizando 
85.409 trabalhadores.

CALendáRIo
A partir de
16 de abril

Membros das forças de segurança e salvamento, 
doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de 
transporte coletivo, portuários, população privada 
de liberdade, funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas;

A partir de
09 de maio

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; pro-
fessores, gestantes; puérperas; povos indígenas; 
adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com 
deficiência.

09 de maio Dia D de Mobilização Nacional
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Legislativo 
parabeniza ações 
de comerciantes 
em combate ao 
Coronavírus

Empresas de Ibatiba 
que prestam serviços 
prioritários estão 
funcionando, seguin-
do as recomenda-
ções dos órgãos de 
saúde para a segu-
rança dos funcioná-
rios e clientes

Durante as últimas sema-
nas, as ações de combate à 
pandemia do coronavírus se 
destacaram em todos os dis-
cursos dos parlamentares. O 
presidente da Casa de Leis, 
vereador Carlos Alberto dos 
Santos, destacou o empe-
nho dos empresários e seus 
funcionários em atender à 
população com os cuidados 
recomendados. 

Atualmente, apenas os es-
tabelecimentos que prestam 
serviços prioritários estão 
abertos em Ibatiba. 

“Na oportunidade que tive, 
sempre mantendo o cuidado 
de prevenção, observei que 
estabelecimentos do ramo de 
alimentação do nosso muni-
cípio, assim como os outros 
que prestam serviços prio-
ritários, estão tomando di-
versas medidas de segurança 
conforme recomendadas pela 
Organização Mundial de Saú-
de e também pela Secretaria 
Municipal de Saúde”, desta-
cou o presidente da Câmara.

O vereador ainda finalizou 
que é importante manter 
uma discussão em torno das 

inúmeras maneiras de com-
bate ao Coronavírus e que 
todas sejam apresentadas 
para a sociedade.

ReABeRtURA do 
CoMéRCIo
Na sessão dia 22 de abril, 
o vereador Fábio Ambrózio 
Nascimento Trindade co-
mentou ser favorável à aber-
tura do comércio, mas ressal-
tou que é necessário aplicar 
as medidas preventivas. 

“Sou favorável à abertura do 
comércio, mas o município 
precisa ofertar equipamento 
de proteção necessário para 
a população. Essa pandemia 
é muito grave”, reforçou.

Recursos no valor 
de mais de R$ 200 
mil serão utiliza-
das para a compra 
de respiradores, 
máscaras e outros 
materiais e equi-
pamentos médicos 
de prevenção e de 
combate à Covid-19 

O Poder Judiciário de Iba-
tiba determinou a desti-
nação de recursos prove-
nientes de cumprimento 
de penas e prestação pe-
cuniária para aquisição de 
materiais e equipamentos 
necessários à prevenção e 
combate ao novo corona-
vírus (Covid-19).  O valor 
representa mais de R$200 
mil reais. A informação foi 
publicada no Diário Oficial 
dos Municípios (DOM), no 
dia 25 de abril.

O Juiz da Comarca de Iba-
tiba, Dr. Akel de Andrade 
Lima, autorizou a liberação 
imediata de R$ 201.197,00. 
O valor será destinado de 
forma imediata e integral 
em favor do Fundo Muni-
cipal de Saúde, para aqui-
sição de respiradores, más-
caras e outros materiais 
e equipamentos médicos 
que eventualmente sejam 
necessários.

Na decisão no Processo 
0000578-68.2020.8.08. 
0064, o magistrado cita 
o Decreto Estadual do 
Governador Renato Casa-
grande – nº 4593-R e tam-
bém a Recomendação do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) – nº 62/2020, 
além da Resolução STF nº 
663/2020.

A Comarca de Ibatiba está 
trabalhando remotamen-
te conforme determinado 
pelo CNJ e TJES, envol-
vendo o Juiz Dr. Akel de 
Andrade Lima, a assessora 
jurídica Flávia Renata e o 
analista judiciário Francis-
co Itaboray.

MedIdAS 
eMeRgenCIAIS
O presidente da Casa de 
Leis Carlos Alberto dos 
Santos (PSD) destacou o 
trabalho do Judiciário, do 
Legislativo e do Executivo 
em combate à pandemia. 
A Câmara também fez um 
repasse ao Poder Executi-
vo no valor de R$ 50 mil 
para o municípo investir 
em diversas frentes.

“Sabemos que é um mo-
mento delicado. O Judi-
ciário de Ibatiba também 
disponibilizou outros re-
cursos, que serão soma-
dos e juntos vão auxiliar 
na compra de cestas bási-
cas para moradores mais 
necessitados. Um traba-
lho em conjunto onde 
foi adotado medidas 
emergências e essenciais 
no enfrentamento dessa 
pandemia”, explicou o 
presidente.

Poder Judiciário 
de Ibatiba destina 
recursos para 
aquisição de 
materiais e 
equipamentos 
preventivos
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O serviço funciona-
rá na Avenida 7 de 
Novembro, bairro 
Floresta, às margens 
da BR 262. O serviço 
começou a funcionar 
no dia 23 de abril

Na sessão ordinária do dia 
22 de abril, os parlamentares 
comemoram a implantação 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) 
em Ibatiba, que já começou 
a funcionar na Avenida 7 de 
Novembro, bairro Floresta, 
às margens da BR 262. 

O presidente da Câmara, ve-
reador Carlos Alberto Santos, 
parabenizou o governo do 
Estado e destacou a impor-
tância do serviço. 

“Foram seis anos nessa luta 
para disponibilizar o serviço 
em Ibatiba e hoje teremos 
mais esse benefício para a 
nossa população, avançando 
o sistema de atendimento 
da saúde. Parabenizo a todos 
que se empenharam nessa 
conquista”, comentou o par-
lamentar.

“O SAMU está vindo para 
Ibatiba para salvar vidas”, 
destacou o vereador José 
Paulo Costa e Silva, que tam-
bém parabenizou os gestores 
envolvidos na implantação 
do serviço.

O vereador Fábio Ambrozio 
(PSB) explicou que já está 
feita uma escala de profis-
sionais que irão trabalhar no 
serviço e que agora a popula-
ção conta com mais um tra-

Serviço Móvel de 
Urgência (SAMU) 
agora em Ibatiba

balho de qualidade e ágil nos 
atendimentos de urgência.

Já o vereador Geilson de San-
ta Clara (MDB) destacou o 
trabalho dos vereadores que 
participaram desta conquis-
ta. “Parabenizo a todos os 
colegas que se empenharam 
em trazer o serviço para o 
nosso município e nunca dei-
xaram de lutar para que hoje 
isso fosse uma realidade”, fi-
nalizou.

4	Moção de pesar pelo 
passamento do policial 
Carlos de Oliveira La-
cerda, ocorrido no dia 
13 de março de 2020.

4	Moção de pesar pelo 
passamento da profes-
sora Maria Rita Neta, 
ocorrido no dia 20 de 
abril de 2020.

4	Moção de pesar pelo 
passamento de Lenir 

Pauta Legislativa

Cândida Dias.

4	Moção de pesar pelo 
passamento Said Al-
cure Corrêa.

Vereadores 
cobram 
atendimento do 
Pronaf na região 
de Criciúma

Moradores da 
comunidade 
aguardam serviços 
de patrolamento 
e ensaibramento 
das estradas, 
que apresentam 
barreiras desde as 
chuvas do mês de 
janeiro

Desde as fortes chuvas 
que assolaram o Espírito 
Santo em janeiro, mora-
dores de muitas comu-
nidades rurais de Ibatiba 
ainda aguardam serviços 
de patrolamento, ensai-
bramento e de retirada de 
barreiras das estradas. 

O vereador Jorcy Miranda 
Sangi, em meados de abril, 
solicitou ao Programa Na-
cional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar 
do Município (Pronaf) que 
seja feito, na região de Cri-
ciúma, um trabalho de re-
cuperação com máquinas 
pesadas.

“Estamos entrando no pe-
ríodo da colheita e muitos 
moradores precisam es-
coar a produção de café 
e sofrem com as péssimas 
estradas, além dos que 
também necessitam cir-
cular na região com mais 
segurança”, explicou o 
parlamentar.

O vereador Fábio Am-
brózio Nascimento Trin-
dade também reforçou a 
solicitação do colega par-
lamentar e reafirmou a 
situação da região. “Já co-
meçou a “panha” de café 
e a comunidade de Criciú-
ma nos cobra essa ajuda”, 
finalizou.

O Pronaf é um programa 
do Governo Federal, cria-
do em 1995, com o intui-
to de atender de forma 
diferenciada os pequenos 
produtores rurais que de-
senvolvem suas atividades 
mediante emprego direto 
de sua força de trabalho e 
de sua família.

Roberto Luiz 
Chaves

Elias Cândido 
da Silveira

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.
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