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Acompanhando os 
serviços prestados 
pelo Executivo em 
diversas localidades, 
vereadores identi-
ficam que alguns 
bairros menores e 
comunidades rurais 
mais afastadas estão 
sem atendimento de 
serviços públicos  

Durante a sessão da Câma-
ra de Ibatiba realizada no 
dia 10 de agosto, os par-
lamentares do município 
avaliaram que ao longo dos 
últimos meses muitos bair-
ros menores e comunidades 
rurais não foram atendidos 
por serviços públicos para 
melhorias de infraestrutura, 
entre outras iniciativas que 

Infraestrutura: parlamentares 
cobram obras de melhorias em 
bairros e comunidades rurais

Câmara decreta luto 
oficial por três dias pelo 
falecimento do servidor 
Wetzel Magalhães. pág4

Abertas as inscrições para o 
Prêmio Cafés Especiais do Espírito 
com premiação que pode chegar a 
R$ 100 mil.pág2

Continuam as cobranças junto ao 
Executivo sobre a falta de pagamento 
dos benefícios aos servidores e 
sobre o atraso no reajuste.pág3

resultasse em benfeitorias 
para a população.

“Precisamos prestar contas à 
sociedade. Bairros menores 
não estão sendo favoreci-
dos, e estradas rurais seguem 
abandonadas”, destacou o 
vereador Ivanito Barbosa.

O parlamentar ainda soli-
citou ao Poder Executivo, 
durante o seu discurso em 
plenário, a instalação de 
um corrimão no morro do 
bairro São José e apresentou 
imagens da Praça Central da 
cidade, que estaria aban-
donada e servindo de espa-
ço para moradores de rua, 
além de venda e consumo 
de drogas. 

“Solicito à Secretaria de 

Obras a revitalização desses 
espaços e também à Secretá-
ria de Assistência Social que 
atenda e entenda a situação 
daqueles moradores de rua, 
assim como à Polícia Militar 
que garanta a segurança na 
Praça. Não podemos deixar 
que um espaço tão impor-
tante seja consumido pelas 
drogas”, comentou o verea-
dor Ivanito Barbosa.

O vereador Fábio Ambrózio 
também detalhou em seu 
discurso a importância de 
estudos, análises documen-
tadas e ações que garantam 
qualidade de vida e infraes-
trutura no dia a dia dos mo-
radores de Ibatiba.

Para tanto, o parlamen-
tar solicitou à administra-

ção municipal a troca das 
lâmpadas das luminárias 
no loteamento do Senhor 
Tachico, além do forneci-
mento de água tratada e 
saneamento do esgoto do 
loteamento na região. Soli-
citou, ainda, a aplicação de 
Revsol nas comunidades ru-
rais de Serra das Perobas, de 
Santa Maria, do Pontal, de 
Cachoeira Alegre, de Cam-
braia, de Santa Clara dos 
Onofres e de Santa Isabel.

“Passamos quatro anos sem 
saúde de qualidade, com 
estradas intransitáveis... 
para uns colocaram bauxita 
nas estradas, para outros 
não colocaram nada. Temos 
que trabalhar para todos”, 
analisou o vereador Roberto 
Luiz Chaves.

Também visando melhorias 
aos bairros e comunidades 
rurais, o vereador Elias Cândi-
do solicitou à gestão pública 
de Ibatiba o serviço de lim-
peza nos bairros Brasil Novo 
e Novo Horizonte, reparos 
no bueiro do Córrego Santa 
Maria (próximo à proprieda-
de do Sr. Joaquim e Celsino 
Fernandes) e também a ma-
nutenção no calçamento no 
bairro Ipê, nas proximidades 
da Madeireira do Adiel.

LAzER
Já o Presidente da Câmara, 
vereador Carlos Alberto dos 
Santos, voltou a solicitar a 
reforma do Campinho Bom 
de Bola que segue sem uma 
ação efetiva do Poder Exe-
cutivo.
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As amostras de café 
arábica podem ser 
encaminhadas até o 
dia 20 de outubro. 
Os cafeicultores par-
ticipantes concorrem 
a uma premiação 
que pode chegar a 
R$ 100 mil

Produtores de arábica e co-
nilon já podem separar suas 
amostras para concorrer ao 
Prêmio Cafés Especiais do 
Espírito Santo. O prazo para 
envio das amostras de arábi-
ca termina no dia 20 de ou-
tubro. Os cafeicultores par-
ticipantes concorrem a uma 
premiação que pode chegar 
a R$ 100 mil, oferecida com 
o apoio da Fundação de De-
senvolvimento Agropecuário 
do Espírito Santo (Fundagres) 
e de várias empresas, insti-
tuições e entidades do ramo. 

Além da qualidade, a sus-
tentabilidade da cafeicultu-
ra também será avaliada. A 

adoção de boas práticas agrí-
colas é outro fator que vai 
contar pontos na premiação. 

A produção de cafés especiais 
gera uma agregação de valor 
de R$ 100 milhões aos agricul-
tores envolvidos. Atualmente, 
cerca de oito mil propriedades 
produzem cafés especiais em 
território capixaba.

Na mostra estarão os 20 
melhores arábicas e os 20 
melhores cafés conilon do 

Cafeicultores já podem se 
inscrever no Prêmio Cafés 
Especiais do Espírito Santo

O último Censo Agropecu-
ário do IBGE, de 2017, esti-
mou 108.014 propriedades 
rurais no Espírito Santo, onde 
357.258 pessoas são ocupa-
das com atividades agrícolas 
diversas. O trabalho diário 
dos agricultores possibilita a 

entrega da maior parte dos 
alimentos na mesa dos ca-
pixabas. A atividade movi-
menta diversos setores e se 
estabelece a cada dia mais 
como um pilar da economia 
no campo e na cidade.

Do total das propriedades, 
a estimativa é que 75% se-
jam de base familiar, o que 
chega ao número de 80.775 
propriedades da agricultura 
familiar. Nessas proprieda-
des são, aproximadamente, 
213.557 pessoas ocupadas 
na agricultura familiar do 
Espírito Santo.

A adoção de práticas am-
bientalmente corretas, 
economicamente viáveis e 
socialmente justas, junto a 
promoção da segurança ali-
mentar e nutricional, é umas 
das grandes qualidades da 
agricultura familiar.

Fonte: Incaper.

Espírito Santo. 

A entrega do Prêmio está pre-
vista para ser realizada em 
uma solenidade a ser agenda-
da para o fim do ano. Na oca-
sião, será realizada também a 
Mostra Anual de Cafés Espe-
ciais. A solenidade de premia-
ção e a forma de realização da 
Mostra dependerão dos pro-
tocolos de enfrentamento à 
Covid-19 à época.

Fonte: Incaper.

O Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo tem por objetivo re-
conhecer e premiar a produção de cafés especiais produzidos 
de forma sustentável no Espírito Santo. Podem participar cafei-
cultores de todos os municípios capixabas, mediante apresen-
tação da Inscrição do Produtor, documento da terra, contrato 
de parceria ou comodato. Cada agricultor pode participar com 
apenas um lote de café, e deve manter o lote armazenado até o 
final da premiação. As amostras de dois quilos devem ser acondi-
cionadas em sacolas plásticas identificadas com nome completo, 
município do participante e outras informações. O Regulamento 
completo está disponível nos sites do Incaper (https://incaper.
es.gov.br) e da Seag (https://seag.es.gov.br/).

Sobre o Prêmio

CréditoS Para Setor
fortaleCem agriCultoreS
Para os próximos meses, são esperados R$ 200 milhões para 
financiamentos de crédito rural a agricultores do Estado pelo 
Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), no Plano Safra 
2020/21. O crédito estará disponível para o financiamento de 
máquinas, equipamentos e implementos agrícola, aquisição de 
animais, renovação e implantação de lavouras, dentre outros.

O Incaper, por meio de um convênio com o Banestes, fará 
a Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Extensão 
Rural para a concessão de Crédito Rural aos produtores ca-
pixabas. A finalidade do convênio é a execução de progra-
mas de crédito rural, conjugado com a assistência técnica e 
extensão rural, elaboração de laudos de avaliações de bens 
e periciais, em conformidade com o Manual de Crédito Rural 
(MCR) e demais legislações e normas vigentes dos governos 
Federal e Estadual.

AgRiCuLtuRA 
fAMiLiAR é
PREdoMinAntE
no EStAdo
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Reajuste nos vencimentos
de servidores públicos segue
na pauta de discussões da Câmara

Desde julho, os 
parlamentares ques-
tionam o Executivo 
sobre a falta de pa-
gamento dos bene-
fícios aos servidores 
e sobre o atraso no 
reajuste dos funcio-
nários com mais de 
10 anos de serviço 
público

A primeira sessão de agosto, 
após o recesso Legislativo, foi 
marcada pela retomada das 
discussões sobre o reajuste 
nos vencimentos dos servido-
res municipais. Desde o início 
de julho, os vereadores de 
Ibatiba analisam e questio-
nam 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 agricultores 
que fornecem alimentos à me-

renda escolar.

Durante o seu discurso, o ve-
reador Roberto Luiz Chaves 
solicitou ao Executivo que 
seja transparente e ativo em 
relação ao aumento nos ven-
cimentos dos funcionários pú-
blicos.

Segundo o Presidente da Câ-
mara, Carlos Alberto dos San-
tos, o Poder Legislativo discute 
desde o ano passado a pro-
posta de reajuste dos servi-
dores. “Ainda temos muito o 
que fazer, vemos que outras 
situações ainda nos deixam 
triste como o que diz respeito 
ao funcionalismo público, por 
exemplo”, destacou o vere-
ador. Em sessões passadas, o 
parlamentar afirmou que ain-
da não chegou à Casa de Leis 
projeto que trata sobre esse 
assunto.

“Partimos agora para o segun-
do semestre do ano e nada 

Coronavírus: Câmara aguarda
prestação de contas do Executivo

chegou nessa Casa de Lei re-
ferente ao reajuste salarial, 
sem falar nos demais direitos 
já citados e que são direitos 
adquiridos pelos funcionários”, 
analisou.

O vereador José Paulo Costa e 
Silva frisou sobre a necessida-
de de realização de um estu-
do técnico por parte do Poder 
Executivo para verificar a rea-
lidade financeira do município 
para que o aumento de 25% 
nos vencimentos seja conce-
dido.

“O reajuste de 25% é impor-
tante e necessário”, senten-
ciou o vereador Roberto Luiz 
Chaves.

inSALubRidAdE
Já o vereador Marcus Rodri-
go Amorim Florindo voltou 
a cobrar do Poder Executivo, 
durante a sessão do dia 10 de 
agosto, que seja pago o valor 

Vereadores solici-
tam diversas infor-
mações à gestão 
municipal para dar 
transparência às 
ações de combate 
à pandemia

Como forma de garantir 
mais transparência aos 

gastos públicos, os vereado-
res de Ibatiba solicitam di-
versas ações de prestação de 
contas à gestão municipal, 
especialmente aos gastos no 
combate à pandemia do Co-
vid-19.

O vereador Ivanito Barbosa 
reforçou o pedido de pres-
tação de contas por parte do 

Executivo. “Que seja infor-
mado, por meio de presta-
ção de contas, o que foi feito 
com o dinheiro recebido pelo 
município para combater a 
pandemia da Covid-19”.

O vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo também já 
solicitou informações sobre o 
convênio entre o Poder Judi-

ciário e o Executivo, referen-
te ao recurso para combate 
ao Coronavírus.

PLAnEjAMEnto
Além das cobranças de presta-
ção de contas, os parlamenta-
res solicitaram que o Executivo 
faça planejamentos mais efi-
cazes e a médio prazo durante 
esse período de pandemia.

“A doença ainda é crescente 
no município e medidas de 
prevenção não podem dimi-
nuir”, alertou o presidente da 
Câmara, Carlos Alberto dos 
Santos, que também refor-
çou o diálogo entre os Pode-
res “Muitas ações de comba-
te à Covid-19 ainda precisam 
ser discutidas”. 

Já o vereador Fábio Am-
brózio solicitou que seja 
feita uma análise, com base 
em dados referentes às no-
tificações de pacientes com 
sintomas de gripe e casos 
de internação. A análise 
deve ser feita comparando-
-se os dados do mesmo pe-
ríodo do ano passado, de 
acordo com o vereador. 

“Esse estudo deve ser feito 
para que haja possiblidade 
da volta às aulas no muni-
cípio. Retomar as aulas só 
será possível com 100% 
de segurança para as nos-
sas crianças e funcionários. 
Isso precisa ser estudado 
para sabermos se estamos 
preparados ou não para 
voltar”, concluiu.

de insalubridade, nível máxi-
mo, para funcionários da Saú-
de e da Educação que atuam 
na linha de frente de combate 
ao Coronavírus.  

“Eles deixaram os familiares 
deles pra enfrentar o Coro-

navírus. Que esse dinheiro 
que veio para o combate à 
pandemia seja direcionado 
para esses trabalhadores, e 
retroativo a quando os fun-
cionários foram convocados 
para trabalhar”, analisou o 
parlamentar.
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4	Requer informações 
sobre a quantidade 
de pessoas que mor-
reram com sintomas 
gripais no município 
no ano de 2019, bem 
como de março de 
2020 até a presente 
data. 

4	Apresenta Moção de Pesar 
pelo passamento de Ilde-
nir Lourenço Silva, ocorri-
do no dia 07 de agosto.

4	Requer informações de 
como foram utilizados os 
recursos repassados ao 
município pelo Poder Judi-
ciário.

4	Requer cópias do processo 
de leilão realizado no mu-
nicípio.

4	Apresenta Moção de 
Pesar pelo passamento 
do funcionário da Câ-
mara Municipal Wet-
zel Magalhães Martins, 

4	Indica a realização de repa-
ros no bueiro do Córrego 
Santa Maria, próximo à pro-

4	Indica a aplicação de 
“revisol” nas estradas 
das comunidades ru-
rais: Serra das Perobas, 
Santa Maria, Pontal, 
Cachoeira Alegre, Cam-
braia, Santa Clara dos 
Onofres e Santa Isabel.

4	Indica a troca das lâmpa-
das das luminárias, bem 
como o fornecimento 
de água tratada e sane-
amento do esgoto do lo-
teamento do sr. Tachico.

4	Indica a aquisição do 
terreno para constru-
ção da sede do Bata-
lhão da PM.

Casa de Leis comuni-
ca, com muito pesar, 
o falecimento do ser-
vidor Wetzel Maga-
lhães Martins

O Presidente da Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal 
de Ibatiba, Carlos Alberto 
dos Santos, no uso de suas 
atribuições, decreta luto ofi-

cial por três dias em razão do 
falecimento do primeiro ser-
vidor da Casa de Leis, senhor  
Wetzel Magalhães Martins.

Há mais de 37 anos, o ser-
vidor conhecido por todos 
como “Tizel” iniciou seus tra-
balhos na Câmara no mesmo 
ano em que Ibatiba foi eman-
cipada, participando da pos-
se do primeiro prefeito eleito 

Câmara decreta luto 
oficial por três dias

e dos primeiros vereadores 
do município. 

Wetzel foi homenageado no 
dia 06 de novembro de 2019, 
durante Sessão Solene na Câ-
mara de Ibatiba, pelos serviços 
prestados ao longo de décadas 
como assessor administrativo 
do Legislativo. Tizel lutava 
há alguns anos con-
tra um câncer.

Pauta Legislativa
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.

Fábio Ambrózio 
Nascimento

Elias Cândido 
da Silveira

priedade do sr. Joaquim e 
Celsino Fernandes.

4	Indica a limpeza no 
bairro Brasil Novo e 
Novo Horizonte.

Roberto Luiz 
Chaves

ocorrido no dia 30 de ju-
lho de 2020.

Marcus Rodrigo 
Florindo

4	Requer informações sobre 
todos os gastos com as 
obras realizadas no municí-
pio e informações se ocor-
reu aditivo de janeiro de 
2020 até a presente data.

4	Requer, se possível, que 
este respeitável juízo com-

partilhe (nos fornecen-
do cópias) da prestação 
de contas e apresen-
tação de justificativa 
de gastos dos valores 
apresentados pelo pre-
feito municipal ao Po-
der Judiciário sobre os 
recursos acima citados.
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