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Além das constantes 
solicitações de pa-
trolamento e ensai-
bramento das vias, os 
parlamentares refor-
çaram a importância 
de o Poder Executivo 
realizar manutenção 
de caixas secas, pro-
mover abastecimento 
de água e também re-
alizar ações de cons-
cientização ambiental  

As últimas sessões da Câma-
ra de Ibatiba foram pauta-
das por diversas indicações 
de serviços apresentadas e 
aprovadas pelos vereado-
res, que há meses alertam o 
Poder Executivo sobre a im-

Câmara aprova indicações de 
serviços públicos para diversas 
melhorias nas comunidades rurais

Campanhas de vacinação 
contra sarampo para adultos 
e contra Poliomielite para 
crianças.pág3

No dia 15 de outubro comemora-se o 
Dia Nacional do Consumo Consciente 
com um alerta para o atual cenário 
de superendividamento. pág2

Como forma de valorizar diversas 
personalidades, Câmara aprova 
denominações de novas ruas, praças, 
quadra e ponte de Ibatiba.pág3

portância de manter as vias 
das comunidades rurais pa-
troladas e ensaibradas, tanto 
para garantir um bom esco-
amento da produção cafeeira 
e de hortifrúti, quanto para o 
trânsito seguro de estudan-
tes e moradores. A preocupa-
ção atual, além das já anun-
ciadas, é com o novo período 
de chuvas.

Para que as estradas se man-
tenham em bom estado, a 
construção e manutenção de 
bueiros é requerida. O verea-
dor Elias Cândido da Silveira 
indicou a realização de re-
paros nos bueiros da Comu-
nidade Coletor, próximo à 
cruz coberta. O parlamentar 
também solicitou o ensaibra-

mento em todas as estradas 
do município.

Seguindo as indicações de 
melhorias nas vias das comu-
nidades ibatibenses, o vere-
ador Geilson Dias Tomaz in-
formou que é preciso realizar 
manutenção nas caixas secas 
localizadas na Serra da Ne-
blina, próximo a propriedade 
dos Paulistas. Para a comu-
nidade de Santa Clara, ele 
indicou ainda a limpeza das 
ruas e cobrou a finalização do 
calçamento em algumas vias. 

O vereador Ivanito Barbosa 
solicitou o tratamento da água 
da Comunidade de Santa Cla-
ra e a construção da faixa ele-
vada no Bairro Floresta.

EDuCação 
ambIENtal
Pensando nas diversas 
ações que podem resul-
tar em melhor qualidade 
de vida aos moradores 

da zona rural e urbana, o 
vereador Fábio Ambrózio 
indicou às administração 
municipal a realização de 
projetos para promover 
junto às escolas uma cam-
panha de conscientização 
ambiental. 

De acordo com o parla-
mentar, a iniciativa po-
deria resultar em diversas 
ações, inclusive em tra-
balhos de despoluição do 
Rio Pardo e seus afluentes. 
Ainda segundo o vereador, 
é urgente a realização de 
planos de ação que incen-
tivem a recuperação de 
nascentes e a construção 
de barragens de água.

A administração municipal 
poderá ainda, ao longo do 
ano, abrir crédito adicional 
de especial do valor total 
das despesas relacionadas.
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Dia Nacional do 
Consumo Consciente 
é comemorado no 
dia 15 de outubro. O 
consumo desenfre-
ado de produtos e 
serviços tem levado 
muitas famílias à 
condição de supe-
rendividamento

No dia 15 de outubro é co-
memorado o Dia Nacional do 
Consumo Consciente. A data 
foi instituída pelo Ministério 
do Meio Ambiente, no ano de 
2009, para despertar a cons-
ciência da população para os 
problemas sociais, econômi-
cos e ambientais causados 
pelos padrões de produção e 
consumo excessivos e insus-
tentáveis praticados.

O consumo desenfreado de 
produtos e serviços tem leva-
do muitas famílias à condição 
de superendividamento. Isso 
se tornou um fenômeno social 
e econômico que precisa ser 

debatido, pois interfere dire-
tamente na qualidade de vida 
das pessoas, gerando tensões, 
ansiedade e até depressão.

Para quem não conhece a di-
ferença, o consumismo é dife-
rente do consumo. O consu-
mo diz respeito à satisfação de 
necessidades básicas, como o 
alimento, o vestuário, a mora-
dia e o transporte. Já o consu-
mismo remete ao ideal de sa-
tisfação pessoal, de felicidade 
e status, por meio da compra 
desenfreada de produtos e 
serviços supérfluos.

A Pesquisa Nacional de En-
dividamento e Inadimplência 

Em tempos de crise econômica, 
consumo consciente deve 
ser prioridade

Disque-Denúncia 181 
completa 19 anos 

A ferramenta é 
uma grande “arma” 
da população ca-
pixaba e das forças 
de segurança do 
Estado do ES no 
combate à crimina-
lidade. O cidadão 
também pode de-
nunciar pelo portal 
disquedenuncia181.
es.gov.br

A Secretaria da Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Educa-
ção Profissional (Secti) vai 
abrir, por meio do Progra-
ma Qualificar ES, mais 36 
mil vagas em cursos on-line 
gratuitos para os morado-
res de todo o Espírito Santo. 

As 36 mil vagas serão divi-

didas em dois editais de sele-
ção, ou seja, em duas etapas 
de inscrição. No dia 22 de se-
tembro serão abertas 10 mil 
vagas exclusivas para os mo-
radores dos bairros contem-
plados pelo Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida. 
O segundo edital será aberto 
no dia 27 de outubro, com 
mais 26 mil vagas destina-
das aos moradores de todo 
o Espírito Santo. Ao todo, 13 
opções de cursos serão ofe-
recidas nas 26 mil vagas.

Os cursos acontecem no 
Ambiente Virtual de Apren-
dizagem (AVA), no site do 
Programa, por meio de vi-
deoaulas, apostilas digitais 
e tarefas. As aulas podem 
ser feitas de qualquer lu-
gar do Estado e em qual-

quer horário, por meio de 
smartphones, tablets e 
computadores. Os alunos 
aprovados no curso rece-
bem certificação.

Entre os cursos a serem 
ofertados, estão previstos: 
de agente epidemiológico, 
de assistente de Tecno-
logia da Informação, de 
auxiliar Administrativo, 
de cuidador de Idosos, de 
E-commerce, de inglês, 
de maquiagem, de pani-
ficação, de segurança do 
Trabalho, de Tecnologias 
Educacionais, entre outros 
a serem confirmados no 
edital. Informações: ht-
tps://qualificar.es.gov.br/.

Fonte: Governo do Estado 
do Espírito Santo

do Consumidor (Peic Nacio-
nal), realizada pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), com 18 mil consumi-
dores em todas as capitais dos 
Estados e no Distrito Federal, 
em setembro de 2020, apon-
tou que 67,2% das famílias 
relataram ter dívidas (cheque 
pré-datado, cartão de crédito, 
cheque especial, carnê de loja, 
crédito consignado, emprésti-
mo pessoal, prestação de car-
ro e de casa).

Já a parcela das famílias que 
declararam não ter condições 
de pagar suas contas ou dívidas 
em atraso – e que, portanto, 
permanecerão inadimplentes 
–  representa 12%. Somente 
em 2020, mesmo com a pan-
demia do novo Coronavírus 
(Covid-19), o Procon-ES reali-
zou 1.333 atendimentos rela-
cionados aos cálculos e nego-
ciação de dívidas.

Fonte: Governo do Estado do 
Espírito Santo
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Como forma de valorizar diversas 
personalidades, Câmara aprova 
denominações de novas ruas, 
praças, quadra e ponte de Ibatiba

Parlamentares ava-
liaram a indicação 
de cidadãos que 
contribuíram para o 
desenvolvimento do 
município

No último mês, os vereado-
res também se concentra-
ram na aprovação de proje-
to de Lei para denominação 
de novas ruas, praças e de 
ponte em Ibatiba. Para isso, 
avaliaram a indicação de 
personalidades que contri-
buíram para o desenvolvi-

mento do município.

O Projeto de Lei nº 19/2020, 
de autoria do vereador Elias 
Cândido da Silveira e aprova-
do por unanimidade, deno-
mina como “Ponte Carolina 
Freitas de Fernandes” uma 
ponte localizada no Córrego 
São José do Meriti. 

Já o Projeto de Lei nº 
21/2020 denominou a rua 
projetada 01, que dá acesso 
à rua Rafael Pires e ao Rio 
Pardo, localizada no bairro 
Novo Horizonte, como “Rua 

Campanha de vacinação contra o sarampo para 
adultos e contra a Poliomielite para crianças

A vacina contra o 
sarampo deverá ser 
administrada na 
faixa etária preconi-
zada (20 a 49 anos), 
independente-
mente da situação 
vacinal, e a contra a 
Poliomielite é para 
crianças de um ano 
a menor de cinco 
anos de idade – 
mesmo as já vacina-
das anteriormente

A Campanha de Vacinação 
indiscriminada contra o 

sarampo para adultos de 20 
a 49 anos vai até o próximo 
dia 30 de outubro. A vacina 
deverá ser administrada na 
faixa etária preconizada (20 
a 49 anos), independente-
mente da situação vacinal. 

Os governos municipais, es-
taduais e federal também 
reforçam as campanhas para 
outras vacinas desde o dia 5 
de outubro, com o objetivos 
de reduzir o risco de reintro-
dução do poliovírus selva-
gem no Brasil, a diminuição 
da incidência das doenças 
imunopreveníveis, além de 

contribuir para o controle, 
eliminação e/ou erradicação 
dessas doenças.

A vacinação contra a Polio-
mielite é para crianças de um 
ano a menor de cinco anos 
de idade – mesmo as já va-
cinadas anteriormente, e de 
Multivacinação para a atuali-
zação da caderneta de vaci-
nação das crianças e adoles-
centes menores de 15 anos 
de idade.

Para a vacinação contra a Po-
liomielite, a meta preconizada 
pelo Ministério da Saúde é de 

95%, com estimativa de imu-
nizar pelo menos 194.056 das 
204.269 crianças do Espírito 
Santo. Já para a Multivacina-
ção, o objetivo é imunizar a 
população não vacinada ou 
com esquemas incompletos, 

Noé Pires de Andrade” 

De acordo com o vereador 
Fábio Ambrózio Nascimento 
Trindade, autor do projeto, 
a denominação dessa rua é 
uma homenagem merecida a 
quem empreendeu na cidade 
há muitos anos.

“Noé foi um homem muito 
digno, que vendia leite em 
Ibatiba. Foi um dos morado-
res mais antigos e mereceu 
ter o seu nome eternizado 
em nossa cidade”, destacou 
o parlamentar.

4	Projeto de Lei Ordinária Nº 
17/2020 - Fica denominada 
“Praça Municipal Augusto 
Casagrande”, a praça loca-
lizada no Bairro Lacerda.

4	Projeto de Lei Ordinária Nº 
18/2020 - Fica denomina-
da “Praça da Paz” a praça 

CoNfIra os DEmaIs ProjEtos aProvaDosCom as rEsPECtIvas DENomINaçõEs:
localizada na Avenida 07 de 
Novembro, Bairro Floresta, 
próxima à Igreja Assembleia de 
Deus.

4	Projeto de Lei Ordinária Nº 
23/2020 - Fica denominado 
“Adair Sobreira Do Amaral 
“Dudu” a quadra poliesportiva 

localizada no patrimônio de 
Santa Clara. (Autoria do verea-
dor Geilson Dias Tomaz).

4	Projeto de Lei Ordinária Nº 
24/2020 - Fica denominada 
“Rua Maria Jovelina Raider” a 
Rua projetada 05, localizada no 
patrimônio de Santa Clara. (Au-

toria do vereador Geilson Dias 
Tomaz).

4	Projeto de Lei Ordinária Nº 
25/2020 - Fica denominada 
“Rua Aleolina Donato Do Nas-
cimento” a rua projetada 07, 
localizada no patrimônio de 
Santa Clara. (Autoria do verea-

dor Geilson Dias Tomaz).

4	Projeto de Lei Ordinária Nº 
26/2020 - Fica denominado 
“Rua Jadir Lourenço De Je-
sus “Sr. Jadir” a rua projetada 
06, localizada no patrimônio 
de Santa Clara. (Autoria do 
vereador Geilson Dias Tomaz).

menores de 15 anos de 
idade (até 14 anos, 11 me-
ses e 29 dias) de acordo 
com o calendário. A imu-
nização ocorrerá nas 493 
salas de vacinação dos 78 
municípios do Estado.
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Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanha 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.

Marcus Rodrigo 
Florindo

4	Indica a construção 
de quebra-molas na 
Rua Cirilo Alcântara, 
bairro São José, em 
frente à igreja cató-
lica e na subida para 
torre de celular.

4	Requer informações 
sobre o valor gasto 
com os serviços de 
“tapa-buraco” reali-

4	Indica a construção 
de quebra-molas na 
rua Antônio Francis-
co de Amorim, antes 
da curva, na parte 
suspensa.

4	Indica a aquisição 
por parte da gestão 
municipal, de uma 
área de terreno/lote, 
ou firmar parceria 
com a igreja católi-
ca do bairro São José 
(cemitério), com a 
finalidade de cons-
truir uma quadra 
coberta para prá-
ticas esportivas e 
eventos para comu-
nidade.

4	Indica a construção 
de faixa elevada no 
bairro Floresta.

4	Indica a necessi-
dade premente de 
planejar e promover 
junto às escolas e 
comunidades ações 
de conscientização 
ambiental e incenti-
var a recuperação de 
nascentes, a cons-
trução de barragens 

4	Indica a o serviço 
de ensaibramento 
em todas as estra-
das, para melhorar o 
acesso à zona rural.

4	Indica a realização de 
reparos no bueiro 
da comunidade do 
Coletor, próximo à 
cruz coberta.

4	Indica a construção 
de um heliporto 
para pouso de emer-

4	Apresentam Moção de 
Pesar pelo passamento 
de Eduardo Magalhães 

zados pela gestão.

4	Requer do Poder Execu-
tivo o relatório das no-
tas fiscais das compras 
de medicamentos des-
de janeiro até a presente 
data.

4	Indica a retirada de en-
tulho da Rua Olegário 
José, atrás da Coocafé.

para depósito de água, a 
despoluição do rio pardo 
e seus afluentes.

4	Indica ações para efetivar 
a regularização fundiária 
e cadastramento imobi-
liário, numeração e em-
placamento de imóveis 
residenciais e comerciais 
na sede do município, 
para que os correios pos-
sam realizar a entrega de 
correspondências em to-
dos os bairros, inclusive 
santa clara e criciúma.

4	Indica providenciar a 
acessibilidade a todos 
os órgãos públicos na 
municipalidade, inclu-
sive proibir o aluguel de 
prédios para funciona-

Elias Cândido 
da Silveira

Geilson Dias 
Tomaz

Ivanito  
Barbosa

4	Indica a finalização da 
construção do calçamen-
to das ruas da comunida-
de de Santa Clara, assim 

4	Indica projeto para rea-
lização de tratamento 
da água na comunida-
de de Santa Clara.

como a limpeza das ruas.

4	Indica a realização da ma-
nutenção das caixas se-
cas na Serra da Neblina, 
próximo à propriedade 
dos paulistas.

Fábio Ambrózio 
Nascimento

Beto da Saúde, Fabinho, Geilson 
de Santa Clara, Jorcy Miranda, Lili 
da Barbearia, Marquinhos Delega, 
Paulinho do Eucalipto, Robertinho 

Magnético e Ivanito Barbosa

mento de órgãos pú-
blicos que não possua 
acessibilidade (rampa 
ou elevador).

4	Indica a destinação do 
terreno do município, 
localizado junto à en-
trada do Córrego Paraí-
so, destinado à criação 
do Parque Industrial de 
Ibatiba.

gência dos helicópteros 
que fazem o resgate do 
Samu.

Martins, ocorrido no 
dia 07 de outubro de 
2020.
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