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Ainda de acordo 
com os vereadores, 
o ticket-feira não foi 
pago aos servidores 
nos últimos seis me-
ses, e os agricultores 
do município, que for-
necem alimentos para 
a merenda escolar, 
também seguem sem 
receber pagamentos  

No início de julho, os verea-
dores de Ibatiba questiona-
ram o Executivo sobre a falta 
de pagamento dos benefícios 
aos servidores, sobre o atraso 
no reajuste dos funcionários 
com mais de 10 anos de ser-
viço público e também sobre 
o pagamento aos agriculto-
res que fornecem alimentos 
à merenda escolar.

Segundo o Presidente da 

Parlamentares cobram explicações 
do Executivo sobre reajuste nos 
vencimentos de servidores e 
atraso no pagamento de benefícios

Vereadores cobram mais 
investimentos em testes 
rápidos e ações de combate 
ao Coronavírus.pág4

Artistas de Ibatiba serão mapeados 
para acesso ao auxílio da Lei Aldir 
Blanc que prevê o pagamento de 
R$ 600 mensais. pág2

Restrição de horário do comércio 
durante a pandemia é questionado 
por vereadores que apontam 
aglomerações nas lojas.pág3

Câmara, Carlos Alberto dos 
Santos, o Poder Legislativo 
discute desde o ano passado 
a proposta de reajuste dos 
servidores.

“Nós, que somos funcioná-
rios públicos, precisamos dos 
nossos direitos adquiridos ao 
longo dos anos. Seguimos 
tendo uma enorme defasa-
gem. Partimos agora para o 
segundo semestre do ano e 
nada chegou nessa Casa de 
Lei referente ao reajuste sa-
larial, sem falar nos demais 
direitos já citados e que são 
direitos adquiridos pelos fun-
cionários”, analisou o Presi-
dente da Câmara.

O vereador Robertinho Mag-
nético (Podemos) também 
pediu ao prefeito atenção 
aos funcionários. “Esse rea-
juste de 25% é importante e 

necessário”, disse o vereador.

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Iba-
tiba (Sindispumies) entrou 
com processo judicial contra 

TICkeT-feIRA
Segundo os parlamentares, 
há seis meses o ticket-feira 
não é pago pela Prefeitura 
aos servidores municipais, 
assim como os agricultores 

não recebem pelos alimen-
tos fornecidos para a me-
renda escolar.

“Não pagou a meren-
da escolar dos produto-
res rurais de janeiro até 

a Prefeitura Municipal, re-
querendo o direito previsto 
de 25% por 10 anos de car-
reira no serviço público. 

Ainda de acordo com o Sin-

dicato, revisão nos venci-
mentos dos servidores do 
ano passado não foi paga 
totalmente e até o momen-
to, nenhuma providência foi 
tomada.

hoje. Ticket-feira segue 
em atraso e o reajuste de 
25%, nada ainda”, refor-
çou o vereador Marcos 
Rodrigo Amorim Florindo 
durante discurso na tribu-
na da Câmara.
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Artistas de Ibatiba 
serão mapeados 
para acesso ao 
auxílio emergencial 
da Lei Aldir Blanc

Projeto de Lei pre-
vê o pagamento de 
auxílio de R$ 600 
mensais para artistas 
informais. Inscrições 
até o dia 22 de ju-
lho, na secretaria 
de Meio Ambiente, 
Cultura e Turismo

Foi sancionado o projeto de 
lei conhecido como Lei Aldir 
Blanc com ações emergen-
ciais para o setor cultural. 
O documento prevê o paga-
mento de auxílio de R$ 600 
mensais para artistas infor-
mais como parte de um pa-
cote de R$ 3 bilhões para a 
área, que serão transferidos 
da União para estados, Dis-
trito Federal e municípios.

A lei Aldir Blanc tem objeti-
vo de ajudar profissionais e 
organizações culturais que 
perderam renda em razão da 
crise do coronavírus. Em Iba-
tiba, a liberação do recurso 
acontecerá por meio de uma 
ficha de cadastro que estará 
disponível pelo site da Prefei-
tura de Ibatiba ou na sede da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Cultura e Turismo 
até o dia 22 de julho, das 7h 
às 13h.

De acordo com a Lei, se en-
quadram como trabalha-
dores da cultura os artistas, 
contadores de histórias, pro-
dutores, técnicos, curadores, 
trabalhadores de oficiais cul-
turais e professores de esco-
las de arte e capoeira.

Esses profissionais devem 
preencher os seguintes re-
quisitos: ter trabalhado ou 
atuado socialmente na área 
artística nos 24 meses ante-
riores à data da publicação 
da lei; não ter emprego for-
mal; não receber outro bene-
fício previdenciário ou assis-
tencial, seguro-desemprego 
ou de programa de transfe-
rência de renda federal (com 
exceção do Bolsa Família); 
ter renda familiar mensal de 
até meio salário-mínimo por 
pessoa ou total de até três 
salários-mínimos; não ter re-
cebido mais de R$ 28.559,70 
em 2018; não receber auxílio 
emergencial.

Outras informações pelo te-
lefone (28) 3543-1105.

As aulas seguem 
suspensas desde 
o dia 17 de março 
por causa da pan-
demia da Covid-19

Em coletiva de imprensa no 
dia 20 de julho, o subsecre-
tário de Saúde do Espírito 
Santo, Luiz Carlos Reblin, 
afirmou que ainda não há 
definição sobre o retorno 
ou não das aulas presenciais 
na rede estadual.

“Estamos trabalhando 
junto com a Secretaria 
de Saúde em protocolos 
que nos deem segurança 
com o retorno das aulas. 
Estão previstas ativida-
des de distanciamento, 

Aulas presenciais da rede 
estadual sem data para retorno

mudanças nas estruturas, 
materiais, funcionamento de 
biblioteca, cantina e de áreas 
comuns. O retorno das aulas 
será decidido quando tiver-
mos segurança absoluta, por 
parte do sistema de saúde, 
de que não colocaremos em 
risco a vida de nenhum de 
nossos alunos ou professo-
res. Ainda não há definição 
para o mês de agosto”, afir-
mou o subsecretário.

Na mesma coletiva, o secre-
tário de Saúde, Nésio Fer-
nandes, afirmou que a volta 
às aulas pode ser um proble-
ma em cidades pequenas, 
com baixas ocorrências da 
infecção pelo novo coronaví-
rus, e que o ideal é que as es-
colas se preparem para man-

ter a educação à distância.

“Esses municípios peque-
nos, com a retomada da 
escola, podem ter um ver-
dadeiro problema de saúde 
pública, se o retorno das 
aulas não for acompanha-
do de um momento seguro 
para essas autoridades. No 
momento que for seguro e 
oportuno, haverá o acordo 
para um retorno às ativida-
des acadêmicas e escolares. 
Por enquanto, recomenda-
mos o reforço para aper-
feiçoamento de métodos 
pedagógicos [à distância], 
porque é possível que essa 
situação ainda se prolongue 
por um tempo”, indicou.

Fonte: G1 Espírito Santo.
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Horário de 
funcionamento do 
comércio durante a 
pandemia volta 
a ser questionado 
por vereadores

Segundo os parla-
mentares, restrição 
de horário vem cau-
sando aglomerações 
nas lojas. Eles tam-
bém analisam falta 
de descumprimento 
de horários por par-
te de empreiteiras 
que restam serviço à 
Prefeitura

Nas últimas sessões da Câma-
ra, entre junho e julho, os ve-
readores de Ibatiba voltaram 
a discutir ações do Poder Exe-
cutivo em relação aos horários 
de funcionamento do comér-
cio e prestadores de serviços 
no município e afirmaram ha-
ver muitos descumprimentos 
das regras orientadas por meio 
de decreto, inclusive por parte 
de prestadores de serviços da 
Prefeitura. 

Os comerciantes do muni-
cípio também reclamam do 
horário imposto pelo decre-
to, assim como questionam 

os motivos de demais seto-
res públicos não cumprirem 
com os horários de trabalho 
estabelecidos.

“O dever só fica para os co-
merciantes e as empreiteiras 
da Prefeitura não cumprem 
nada. Podem virar o dia e a 
noite trabalhando? Se um co-
merciante não respeitar a Lei 
é um irresponsável, então o 
prefeito é o quê? Quero que 
a Justiça nos explique isso”, 
questionou o vereador Marcos 
Rodrigo Amorim Florindo.

Exceção ficou para 
os estabelecimentos 
de venda de bebidas 
alcoólicas (bares), 
cujas atividades 
continuam suspen-
sas, a princípio, até o 
dia 31 de julho

Publicado no dia 21 de julho, 
o Decreto Municipal nº 89 
define novas regras para o 
funcionamento do comér-
cio. As medidas vieram para 
acompanhar a última atuali-
zação do Mapa de Risco do 
Governo do Estado, no qual 
Ibatiba passou de risco mo-
derado para risco baixo. 

A nova classificação de risco 
permitiu restabelecer o fun-

Ambulâncias do município paradas 
enquanto moradores precisam ser atendidos

cionamento em expediente 
normal de todos os esta-
belecimentos comerciais. A 
exceção ficou para os esta-
belecimentos de venda de 
bebidas alcoólicas (bares), 
cujas atividades continuam 
suspensas, a princípio, até o 
dia 31 de julho.

Quanto à abertura do co-
mércio, esta continua vin-
culada ao cumprimento de 
todas as medidas sanitárias 
preventivas, previstas na 
Portaria Sesa nº 100-R, ga-
rantindo entre outros pon-
tos o distanciamento social 
entre clientes e o uso obri-
gatório de máscara.

*Com informações da Pre-
feitura de Ibatiba.

“No sábado é o melhor dia 
para o nosso comércio e a 
Casa Lotérica está fechada. 
Poderiam pensar que quando 
se fecha o comércio, com re-
dução dos horários, é ai que 
se tem aglomeração. Horário 
normal não tem aglomera-
ção”, analisou o vereador Fá-
bio Ambrózio.

Já o vereador José Paulo Cos-
ta e Silva afirmou se tratar de 
uma decisão muito difícil para 
ser resolvida, precisando com-
preensão e ações de todos. 

“É difícil pra esse vereador, 
pra secretária de Saúde e até 
para o Prefeito tomar uma 
decisão que envolve vidas. 
Para muitos parece uma de-
cisão errada, pois as pessoas 
visam o retorno financeiro. 
Não julgo ninguém por isso, 
mas agora o nosso sentimen-
to é de cuidar da população 
e precisamos que o assunto 
seja discutido para que se 
encontre uma solução para 
todos”, comentou.

Vereador indica a 
necessidade perma-
nente de uma am-
bulância com uma 
equipe preparada 
e equipada para os 
atendimentos de 
casos suspeitos e 
Covid-19

No último mês, os vere-

adores também voltaram 
a questionar as ações da 
administração municipal 
sobre os investimentos e 
planejamento de ações 
para atender pacientes com 
suspeita de Coronavírus em 
Ibatiba. Os parlamentares 
solicitaram inúmeras infor-
mações ao Executivo, mas 
relatam falta transparência 
da gestão.

RIsCo BAIxo: CATegoRIzAção 
MUDA e noVo DeCReTo peRMITe 
fUnCIonAMenTo Do CoMéRCIo 
eM expeDIenTe noRMAL

De acordo com os membros 
do Legislativo, relatos da po-
pulação indicam que o exis-
tem ambulâncias da Saúde 
municipal que não estão re-
alizando atendimentos e que 
moradores estão acionando 
ambulância do Samu para 
atender casos de Covid-19.

“Uma ambulância da Saúde 
não podia buscar uma senho-

ra com suspeita de Covid-19 
e o Samu foi acionando. Mas 
o Samu, que já estava em ou-
tro atendimento, informou 
que atendimentos de casos 
de Covid-19 não fazem parte 
do protocolo de atendimen-
tos do Serviço”, exemplificou 
o vereador Fábio Ambrózio 
Nascimento Trindade.

O parlamentar solicitou a 

necessidade permanente 
de uma ambulância com 
uma equipe preparada e 
equipada para os atendi-
mentos de casos suspeitos 
e Covid-19. 

“O Covid-19 mata! Preci-
samos investir na compra 
de testes para cuidar da 
população”, sugeriu o ve-
reador Fábio Ambrózio.
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Parlamentares solicitam 
novas informações sobre 
gastos e ações de com-
bate ao coronavírus, que 
seguem sem respostas

As ações de enfrentamento ao coro-
navírus em Ibatiba seguem como o 
assunto mais debatido entre os ve-
readores, que voltaram a solicitar no-
vas informações sobre gastos e ações 
de combate à doença, e que seguem 
sem respostas. 

O vereador Fábio 
Ambrózio Nasci-
mento Trindade 
questionou e so-
licitou dados so-
bre os munícipes 
que já fizeram 
o teste rápido para diagnosticar 
a doença. “Estamos vivendo uma 
pandemia, a população está fragi-
lizada e os órgãos públicos estão 
escondendo a verdade”, comentou.

O que preocupa o vereador Rober-
to Luiz Chavez é a enxurrada de 

Recuperação de pontes, de estradas 
e de calçamentos seguem no topo 
da lista de demandas indicadas pelo 
Legislativo à gestão municipal 

A cada sessão da 
Casa de Leis, os 
Parlamentares de 
Ibatiba requerem e 
indicam inúmeros 
serviços a ser execu-
tado pela Prefeitura 
em benefício da 
população

Nas últimas sessões da Câ-
mara quase todos os parla-
mentares solicitaram algum 
serviço à Secretaria de Obras 
do município. Recuperação 
de estradas, de pontes e de 
calçamentos foram algumas 
das demandas que foram 

enviadas pela Câ-
mara à adminis-
tração de Ibatiba. 
Em alguns casos, 
os serviços já fo-
ram solicitados 
há mais de qua-
tro meses e ne-
nhuma resposta 
foi enviada à Casa 
de Leis até o mo-
mento.

O vereador Elias 
Cândido da Sil-
veira, por exemplo, indicou 
a recuperação de uma ponte 
e de vias rurais, na região da 
propriedade do Senhor Joa-

cir Melo.

“Já fiz outras indicações para 
aquela região e seguimos 

Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos 
e indicações solicitadas pelos vereadores da Câmara 
de Ibatiba a diversos órgãos da administração munici-
pal, resultados de fiscalizações e análises dos serviços 
públicos prestados à população.

Fábio 
Ambrozio 
Nascimento

4	Indica a construção de ciclovias na 
sede do município, sendo assim 
distribuídas: iniciando no lotea-
mento Bela Vista, passando pela 
Av. 07 de novembro com térmi-
no no Coração Sertanejo. E outra 
iniciando ao lado da ponte na Av. 
Mário Andreazza, passando na Av. 
Afonso Claudio com término no 
trevo de entrada do Coração Ser-
tanejo.

4	Indica serviço de pavimentação da 
rua Armindo José, para auxiliar na 
mobilidade urbana da cidade.

4	Indica a pavimentação da rua João 
Nunes da Slva.

4	Requer do prefeito municipal a re-
lação de todos os equipamentos 
leiloados, com a descriminação 
pormenorizada dos valores arre-

cadados.

4	Requer do prefeito municipal in-
formações sobre a compra da 
patrol que, segundo o mesmo, foi 
adquirida com recursos do leilão. 
Devendo juntar ao requerimento 
cópia do processo de licitação e 
pagamento da patrol, tendo em 
vista a entrega da máquina em 
tempo tão curto, sendo que a o 
leilão ocorreu no dia 18 de junho 
de 2020.

sem resposta do 
Executivo. Nem 
um carro redu-
zido (4x4) con-
segue passar nas 
estradas da re-
gião”, comentou 
o parlamentar. 

No bairro Novo 
Horizonte, cal-
çamentos que 
estão destruídos 
também foram 
mostrados pelo 

vereador durante a sessão 
da Câmara, por meio de fo-
tos. A demanda ainda não 
foi atendida.

Já o vereador Jorcy Miranda 
Sangi voltou a destacar pon-
tes que seguem há sem repa-
ros. “As famílias estão aguar-
dando o conserto das pontes 
desde a época das chuvas do 
inicio do ano e seguem sem 
acesso à via principal das co-
munidades. Isso precisa ser 
recuperado urgentemente”, 
solicitou.

Para Santa Maria de Baixo, o 
vereador Fábio Ambrozio so-
licitou à Secretaria de obras 
que seja construída uma 
ponte atrás da escola da co-
munidade, para facilitar o 
escoamento da safra de café.

4	Requer que torne sem 
efeito a minha indicação 
para o conselho de fiscali-
zação e acompanhamento 
do Fundo Municipal de In-
vestimento - Funcidades, 
criado pela lei municipal 
nº. 895/2020.

VeReADoRes CoBRAM MAIs InVesTIMenTos 
eM TesTes RápIDos pARA CoVID-19

notícias envolvendo corrupção no 
Brasil com dinheiro que deveria 
ser utilizado no combate a doença. 
“É uma vergonha vermos dinhei-
ro público sendo desviado quando 
deveria ser usado para salvar vidas. 
Por isso estamos aqui pedindo, co-
brando do nosso município para 
que isso não aconteça”, declarou o 
vereador.

“São muitas dificuldades nessa pan-
demia e o mais importante, agora, 

é que todos que 
puderem, fiquem 
em casa”, pediu 
o vereador Ivani-
to Barbosa.

“Fico muito feliz 
em que os no-
bres vereadores 

estão empenhados e preocupados 
em trabalhar pela Saúde. Conti-
nuo batendo na tecla de que te-
mos que priorizar a saúde, mesmo 
sabendo de todas as dificuldades 
que encontramos”, analisou o Pre-
sidente da Câmara, Carlos Alberto 
dos Santos.

Roberto 
Luiz Chaves
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