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Os vereadores de 
Ibatiba acompanha-
ram diversas reuniões 
realizadas pelo poder 
públicos nos últimos 
meses e discursaram 
a respeito das orienta-
ções da Organização 
Mundial de Saúde   

Nos últimos três meses, os 
parlamentares de Ibatiba 
têm participado de diversas 
reuniões promovidas por re-
presentantes dos poderes 

Coronavírus: parlamentares 
reforçam importância do 
isolamento social como medida 
de segurança eficaz para 
combate à doença

Transparência: Comissão 
de Saúde da Câmara se 
reuniram com o prefeito 
Luciano Salgado.Capa

Parlamentares acompanham 
instalação de Gabinete de Crise 
contra o Coronavírus envolvendo 
mais de 25 lideranças.pág2

Vereadores solicitam transparência 
do Executivo e questionam valor 
de itens de EPI’s comprados pela 
municipalidade. pág3

públicos do município para 
e analisar e discutir os dados 
de infecção por coronavírus e 
as medidas a serem tomadas 
para enfrentar a doença.

O presidente da Câmara, 
vereador Carlos Alberto dos 
Santos disse, durante dis-
curso em reunião no final de 
maio, que lutar pela vida é 
a principal preocupação no 
momento. 

“Vamos obedecer às ordens 
da OMS (Organização Mun-

dial de Saúde) para proteger 
o nosso bem maior, a nossa 
família, os nossos amigos, 
as pessoas importantes para 
nós, de forma geral. Quem 
puder, fique em casa”, re-
comendou o Presidente da 
Casa de Leis.

O vereador Geilson Tomaz 
também reforçou que a me-
lhor forma de combater a 
doença, neste momento, é a 
prevenção por meio do isola-
mento social.

Durante seu discurso na últi-
ma reunião da Câmara do mês 
de maio, o vereador Ivanito 
Barbosa pediu às pessoas que 
tenham cautela. “A situação é 
preocupante! Ações estão sen-
do tomadas e temos que nos 
unir. Agora é conscientização. 
Quem pode, fique em casa. 
Vamos proteger quem precisa 
trabalhar, porque assim pode-
mos vencer essa pandemia”, 
analisou.

LEIToS dE UTI
O vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo também 
reforçou o pedido para que a 
população mantenha o iso-
lamento social. Ele destacou 
a preocupação com a falta 
de leitos de UTI disponíveis.

“Nós estamos lutando con-
tra o invisível. O Estado não 
tem mais uma UTI para 
oferecer. Não temos mais 
nenhuma vaga de UTI! O 
covid-19 não tem remédio, 
o remédio dele é o nosso 
medo, é o nosso respeito 

e amor pela vida. Eu não 
posso ficar em casa, pois fiz 
um juramento como profis-
sional de saúde, mas quem 
pode fazer o isolamento, 
faça e proteja a família”, 
concluiu o parlamentar.

“Todos temos que tomar 
precauções. Temos que se-
guir nossa vida, nos adap-
tando. Até para “panhar” 
café, as pessoas estão cons-
cientizadas e isso é muito 
importante. Vamos ser oti-
mistas que vamos vencer 
essa pandemia”, disse o ve-
reador Roberto Luiz Chaves.

TranSParênCIa
Para reforçar as atua-
ções conjuntas e dar mais 
transparência aos atos dos 
poderes Legislativo e Exe-
cutivo quanto ao enfren-
tamento à pandemia do 
Coronavírus, os vereado-
res Geilson Tomáz e Ivani-
to Barbosa, que formam a 
Comissão de Saúde da Câ-
mara, se reuniram no final 
de maio com o prefeito 
municipal Luciano Salga-
do, momento no qual es-
tudaram os números de 
casos da doença na região 
e analisaram as medidas a 
serem tomadas. 

Durante a reunião, o che-
fe do Executivo também 
apresentou aos parlamen-
tares os trabalhos realiza-
dos para viabilizar cestas 
básicas para a população 

afetada pela crise e tam-
bém sobre a prestação de 
contas dos gastos especí-
ficos com o enfrentamen-
to ao coronavírus, que es-
tão disponíveis no site da 
prefeitura (www.ibatiba.
es.gov.br).

Ainda durante o encontro, 
o prefeito municipal in-
formou que um lockdown 
(fechamento total do co-
mércio e impedimento de 
circulação de pessoas nas 
ruas) não pode ser descar-
tado, mas que a aderência 
da sociedade às medidas 
de prevenção devem ser 
adotadas para evitar essa 
medida.

O vereador Ivanito Barbo-
sa Oliveira concordou com 
as análises e reforçou: “O 
que for bom para o muni-
cípio é bom para todos”.
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Parlamentares 
acompanham 
instalação de 
Gabinete de Crise 
contra o Coronavírus 
em Ibatiba

Reunião entre poder 
público e sociedade 
civil envolveu mais 
de 25 lideranças, que 
reforçaram estraté-
gias de combate à 
pandemia

No final de maio, foi insta-
lado oficialmente o Gabi-
nete de Crise em Combate 
ao Coronavírus durante reu-
nião entre poder público e 
sociedade civil, e que envol-
veu mais de 25 lideranças. 
Durante o encontro, foram 

reforçadas as estratégias de 
combate à pandemia, como 
isolamento social, kit meren-
da, realização de teste dos 
casos suspeitos, fechamento 
total no município, obrigato-
riedade do uso de máscara; 
compras de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), 
barreiras sanitárias, dentre 
outros temas.

Estiveram presentes o Presi-
dente da Câmara Carlos Al-
berto Santos e os vereado-
res Fábio Ambrózio, Marcus 
Florindo, Ivanito Barbosa e 

Paulinho do Eucalipto, além 
de representantes de diversas 
instituições sociais.

O Poder Executivo informou 
que o Gabinete de Crise se 
reunirá semanalmente para 
avaliar o cenário e propor 
medidas necessárias.

aTUaIS mEdIdaS
A Prefeitura de Ibatiba pu-
blicou no dia 17 de junho o 
Decreto nº 76/2020, visan-
do garantir o cumprimento  
na íntegra da portaria da 
SESA  nº 100-R, bem como 
em atendimento à Noti-
ficação Recomendatória  
nº17/200 emitida pelo Mi-
nistério Publico.

Na prática as mudanças 
afetam principalmente as 
regras de funcionamento 
do comércio visando ga-
rantir isolamento social 
para o enfrentamento ao 
coronavírus.

As novas regras definem 

que, de segunda à sex-
ta-feira, todos os esta-
belecimentos comer-
ciais poderão funcionar 
das 10h às 16h. O servi-
ço de delivery (entrega 
a domicílio) não tem 
restrição de horário.

Aos sábados, só poderão 
abrir estabelecimentos 
cujas atividades são con-
sideradas essenciais, res-
peitando o horário de 10 
às 16h (delivery continua 
liberado sem restrição 
de horário). Já no do-
mingo todo o comércio 
fechado, apenas poderá 
ser realizado o serviço de 
delivery, sem restrição 
de horário. 

FarmáCIa
Exceção à regra aos finais de semana: as farmácias que 
estiverem na escala de plantão, aos sábados poderão 
permanecerem de portas abertas após às 16 horas, até 
às 22h. No domingo o plantão desses estabelecimen-
tos se dará de portas abertas das 10h às 22h.

SaIba maIS
Uso Obrigatório de máscara a toda a 
população que circula nas ruas e em 
locais públicos e comerciais

O horário de funcionamento do co-
mércio, de segunda a sexta-feira, será 
de 10h às 16h.

Aos sábado só podem abrir as ativida-
des essenciais no horário das 10 às 16 
horas. Farmácias, comércio atacadista, 
distribuidoras de gás de cozinha e de 
água, supermercados, minimercados, 
hortifrútis, padarias, lojas de produtos 
alimentícios, de cuidados animais e de 
insumos agrícolas, postos de combus-
tíveis, lojas de conveniências, borracha-
rias, oficinas de reparação de veículos 
e de bicicletas e estabelecimentos de 
vendas de materiais hospitalares são 
considerados essenciais.

Não é permitido atendimento ao con-
sumidor na porta dos estabelecimentos.

As unidades de ensino, bares e acade-
mias permanecem fechados.

Medidas sanitárias: a abertura de 
todos os estabelecimentos está con-
dicionada ao cumprimento das medi-
das sanitárias já divulgadas anterior-
mente (portaria nº100/2020 SESA) e 
na Nota Recomendatória n 17/2020. 
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Covid-19: Vereadores questionam 
valor de itens de EPI’s comprados 
pela gestão municipal

Parlamentares solici-
tam transparência do 
Executivo nas aquisi-
ções de equipamen-
tos supostamente 
superfaturadas

O valor de aquisição de Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPIs) por parte da administra-
ção de Ibatiba gerou questio-
namentos dos parlamentares 
durante as últimas sessões ex-
traordinárias da Câmara. 

O vereador Fábio Ambro-
zio apresentou uma planilha 
com os valores dos produtos 
que já foram adquiridos pela 
municipalidade e mostrou-
-se supreso com os dados.

“Precisamos saber o pre-
ço de uma luva, de um litro 
de álcool e de uma másca-
ra porque alguns produtos 
a gente já vê de “cara” que 
estão muito além do preço 
de mercado”, analisou o par-

lamentar, que ainda reiterou 
que não consegue respostas 
aos seus ofícios enviados ao 
Poder Executivo, visando 
a transparência das ações. 
“Tem requerimento de 2017 
que não foi respondido”.

O vereador Ivanito Barbosa 
também solicitou à Prefeitu-
ra informações sobre o CNPJ 
das empresas que constam 
na folha de pagamento do 
relatório enviado ao legisla-
tivo, referente à compra de 
EPI’s.

Já o vereador José Paulo Cos-
ta e Silva reforçou a impor-
tância da união de todos os 
poderes e da sociedade civil. 
“A situação é de preocupa-
ção. Vamos nos unir, vamos 
evitar sair de casa. A Secre-
tária de Saúde do município 
nos informou que comprou 
dois respiradores, mas ainda 
não foram entregues. Olha 
a situação que está a nossa 
saúde”, destacou.

aTIVIdadES SUSPEnSaS na Câmara mUnICIPaL 
Em meio à crise provoca-
da pela pandemia devido 
ao Coronavírus, a Câmara 
Municipal de Ibatiba por 
meio do Ato nº 002/2020 
suspende todas as ativida-
des a partir do dia 25 de 
maio. Somente serviços 
especiais poderão ser rea-
lizados.

“Todo atendimento ao 
público estará suspenso, 
sendo permitido acesso 
ao setor de Protocolo. Em 

caráter excepcional perma-
necerão em funcionamento 
estritamente interno, das 10h 
às 16h, os seguintes setores 
ou/funções: Protocolo, Secre-
taria e Limpeza. Os servidores 
escalados na forma do Ato da 
Mesa, com mais de 60 anos 
de idade, gestantes e demais 
pessoas definidas como grupo 
de risco deverão executar suas 
atividades prioritariamente e 
por acesso remoto ou outro 
equivalente (home office )”, 
diz um trecho do comunicado.

Parlamentares 
aguardam docu-
mentos para apu-
rar denúncias de 
que condutor do 
automóvel estaria 
embriagado

No final de maio, durante 
reunião na Câmara de Iba-
tiba, os vereadores Elias 
Cândido da Silveira e Fábio 
Ambrozio solicitaram es-
clarecimentos à Prefeitura 
de Ibatiba, por meio de 
requerimento, sobre um 
acidente envolvendo um 
veículo da municipalidade 
(modelo Ford Focus, sem 
adesivo oficial) que teria 
sido conduzido por um 

Acidente envolvendo veículo oficial da Prefeitura  
de Ibatiba gera discussões na Câmara

funcionário público, suposta-
mente bêbado.

De acordo com o vereador 
Fábio Ambrózio, que apre-
sentou fotos do veículo ba-
tido durante a reunião, o 
carro está em uma oficina 
do município com a placa de 
identificação coberta. O do-
cumento do veículo também 
foi apresentado durante a 
sessão comprovando ser um 
carro da Prefeitura.

O parlamentar informou ain-
da que obteve informações 
de que o motorista estaria 
voltando de um churrasco e 
estaria embriagado no mo-
mento do acidente. “Gos-
taria de saber como, em 

plena pandemia na qual a 
recomendação é que todos 
fiquem em casa, um funcio-
nário da Prefeitura dirige um 
veículo oficial bêbado e ainda 
provoca um acidente! Isso é 
um total absurdo”, disse o 
vereador Fábio.

O vereador Elias Cândido da 
Silveira também se pronun-
ciou sobre o assunto e cobrou 
explicações da administração. 
“Já votamos aqui projeto sobre 
essa questão, da importância e 
obrigatoriedade de os veículos 
da Prefeitura terem total iden-
tificação. É inadmissível um 
acidente como esse. O moto-
rista e o responsável pelo ve-
ículo precisam esclarecer essa 
situação”, afirmou.

O texto informa, ainda, 
que os servidores da Câ-
mara Municipal serão 
orientados primordial-
mente para a realização de 
suas tarefas em ambiente 
de teletrabalho. 

As sessões plenárias da 
Câmara Municipal estão 
suspensas ressalvando 
eventuais sessões extraor-
dinárias, cuja convocação 
seguirá rito e prazos regi-
mentais.

CONCURSO PC - 2018. A Câmara 
Municipal de Ibatiba também aprovou 
moção de apoio à urgente finalização 

do Concurso a Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, realizado em 2018, assim 
como a convocação de todos os aprova-

dos, incluindo cadastro de reserva.
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Descarte de cara-
mujos africanos 
sem controle e falta 
de água potável 
foram algumas das 
irregularidades en-
contradas no local

Os vereadores Roberto 
Luíz Chaves e Fábio Am-
brózio visitaram este mês 
a Usina de Triagem de Lixo 
de Ibatiba e encontraram 
irregularidades.

O vereador Robertinho 
afirmou que funcionários 
estão usando água não 
tratada que está sendo 
fornecida ao local por 
um caminhão pipa. “Ne-
nhuma água potável foi 
encontrada no espaço, 
um total caso de calami-

dade”, afirmou o parla-
mentar.

Caramujos africanos fo-
ram descartados no local, 
sem os devidos protoco-
los sanitários. “A suspeita 
é de que a Vigilância Sani-
tária teria recolhido os ca-
ramujos em Santa Clara e, 
ao invés de fazer uma in-
cineração, apenas descar-
tou no local, o que gerou 
a proliferação da espécie 
rapidamente”, explicou o 
vereador Fábio Ambrózio, 
que apresentou fotos e 
vídeos da Usina durante 
deu discurso na tribuna 
da Câmara.

“Essa situação precisa ser 
resolvida, urgentemente”, 
concluiu o vereador Ro-
berto Luiz Chaves.

Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações solicitadas pelos vere-
adores da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos da administração municipal, resultados de 
fiscalizações e análises dos serviços públicos prestados à população.

Pauta Legislativa

4	Indica a construção 
de uma ponte de 
madeira atrás da 
Escola Santa Maria 
de Baixo, ao lado da 
propriedade do Deo-
lindo, que dá acesso 
à residência do Luís, 
Darci e outros, para o 
escoamento da safra 
de café.

4	Indica a disponibili-
zação de uma am-
bulância junto com 
uma equipe prepa-
rada e equipada para 
os atendimentos de 
casos com suspeita 
de covid-19.

4	Requer do Poder Exe-

Fábio 
Ambrozio 
Nascimento

cutivo cópias de todos os 
contratos de aquisição 
de produtos e serviços, 
bem como de todos os re-
cursos recebidos, inclusive 
as doações de produtos.

4	Requer explicações sobre 
o acidente com veículos 
oficial, cópia do boletim 
de ocorrência, cópia do 
seguro, informações sobre 
o responsável e motivo do 
deslocamento do veículo 
Ford Focus, de cor prata, 
placa OCY5213/ES, aci-
dentado, que se encontra 
na oficina Albuino, nesta 
municipalidade.

4	Requer informações so-
bre a paralisação da obra 
da Rua João Nunes, no 
bairro Novo Horizonte.

4	Requer informações sobre 

a falta de identifica-
ção nos veículos de 
propriedade da Pre-
feitura de Ibatiba.

4	Requer do Poder Exe-
cutivo informações 
sobre a revitaliza-
ção do Horto Flo-
restal, indicado por 
esse vereador.

4	Requer que seja oficia-
do ao Ministério Públi-
co, TCU, TCE, Polícia 
Federal e Polícia Civil, 
solicitando segurança 
para os vereadores 
que compõe a Co-
missão Parlamentar 
de Inquérito.

4	Requer do Poder Exe-
cutivo a relação de 
pessoas inscritas no 
Sisreg.

4	Indica a reparação de 
um bueiro na Rua Pedro 
Gomes Vieira, localizada 
no bairro Ipê, bem como 

4	Indica necessidade da 
construção de uma 
ponte no Córrego do 
Pontal, ligando a anti-
ga propriedade do sr. 
Juventino, bem como 

4	Requer informações con-
tendo o CNPJ das em-
presas que constam na 
folha de pagamento 
do relatório encaminha-

4	Indica realização de 
limpeza de um buei-
ro no Córrego Co-
letor, próximo à an-
tiga propriedade do 
sr. Nelson Bidu, bem 
como a construção de 
um bueiro próximo a 
propriedade do Oziel. 
A medida visa ajudar 
no escoamento da co-
lheita do café.

4Indica realização de re-
paros no calçamento 
da Rua Armindo José 
e limpeza no bairro 
São José e nas escada-
rias do bairro Ipê.4	Moção de Pesar 

Roberto 
Luiz Chaves

Geilson
Dias

Tomaz

Elias 
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Florindo

Ivanito 
Barbosa

Moradores solicita-
ram policiamento na 
região por meio de 
abaixo-assinado

O vereador Ivanito Barbosa 
(PP) anunciou, durante ses-
são da Câmara de Ibatiba 
no final de maio, o compro-
misso da Polícia Militar, por 
meio do 14º Batalhão da PM, 
em estender o policiamento 
na comunidade de Santa 
Clara. Moradores relataram 
ao vereador sobre a insegu-
rança de viver na região e 
reclamaram sobre a falta de 
policiamento.

Para buscar o atendimento 
policial, o parlamentar par-
ticipou de uma reunião com 
o Coronel Santiago, do 14º 

Segurança: Polícia 
Militar vai estender 
policiamento na 
Comunidade de 
Santa Clara

Obras em fase de 
conclusão são 
vistoriadas

Batalhão, em Ibatiba, onde 
apresentou um abaixo-as-
sinado com 194 assinaturas 
de moradores que apresen-
taram diversas situações de 
insegurança, como pessoas 
usando a praça da comuni-
dade para cometer atos ilí-
citos, som alto, motos com 
descarga irregular, entre 
outros.

Segundo o vereador, o Co-
ronel Santiago informou que 
irá intensificar o policiamen-
to na região. 

“Aproveito para agradecer o 
compromisso da PM diante 
à solicitação da comunidade 
e parabenizo pelo trabalho 
feito pela polícia em toda a 
sociedade”, comentou o ve-
reador Ivanito.

do pelo Executivo a essa 
Casa de Leis.

4	Requer informações so-
bre o valor gasto com 
aluguel de ambulâncias 
de janeiro de 2019 até a 
presente data.

a construção de uma 
ponte nas proximida-
des da Água Potável.

a limpeza no bairro Lacerda 
e no Campo Bom de Bola.

4	Indica a necessidade de 
drenagem do rio no Cór-
rego Santa Izabel, pois os 
moradores ficam “ilhados” 

quando chove.

4	Apresenta Moção de 
Pesar pelo falecimen-
to de João Alfredo de 
Amorim, ocorrido no dia 
13/06/2020.

pelo passamento de 
Suely Emília Amo-
rim, ocorrido no dia 
14/06/2020.
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