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Primeira votação 
do ano resultou na 
aprovação de Proje-
tos de Lei Comple-
mentar que propõem 
acertos administrati-
vos e financeiros que 
vão gerar redução de 
gastos na Casa de 
Leis nos próximos 
dois anos   

A primeira sessão extraor-
dinária da nova legislatura, 
realizada no dia 10 de feve-
reiro, resultou na discussão, 
votação e aprovação de dois 
Projetos de Lei Complemen-
tares (PLC), que tratam de 
uma reestruturação admi-
nistrativa e financeira da Câ-
mara de Ibatiba. As medidas 
garantirão uma economia 
de R$ 143.309,89 no biênio 
2021/2022. Os projetos são 
de autoria do presidente da 
Câmara, vereador Fernando 

Reestruturação administrativa 
da Câmara: mudanças vão gerar 
economia de mais de R$ 140 mil

Ibatiba começou, no dia 8 
de fevereiro, a vacinação 
de idosos acima de 90 anos 
contra a Covid-19.pág6

Poder Legislativo acompanha posse 
da primeira Prefeita Interina de 
Ibatiba, Dra Criziane Moreno pelo 
período de 14 dias. pág4

Curso promovido pelo MPES sobre 
deveres e funções dos vereadores 
fortalece a fiscalização e o controle 
das políticas públicas. pág5

Vieira.

O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) nº 01/2021 é refe-
rente à redução de salários 
de cargos comissionados da 
Câmara e foi aprovado por 6 
votos a 4. Já o PLC nº 02/2021 
propõe a diminuição dos per-
centuais referentes à gratifi-
cação de funções e foi apro-
vado por 9 votos a 1. 

Os projetos foram discuti-
dos com rigor pela Casa e 
atendem às recomendações 
jurídicas e pareceres das co-
missões que analisaram as 
matérias.

Favorável às mudanças, o 
vereador Silvio do Baratei-
ro explicou que os PLCs po-
dem reduzir a disparidade de 
salários entre os servidores 
comissionados e os efetivos. 
“Jamais votaria em uma pro-
posta para prejudicar o tra-

balhador e por isso defendo 
o projeto. A Casa (de Leis) 
precisa de cargos comissio-
nados, mas existe uma dispa-
ridade de salário em relação 
aos cargos efetivos, que são 
cargos que garantem a exe-
cução das atividades legisla-
tivas dentro da legalidade”, 
comentou o vereador.

Já o vereador José Paulo Cos-
ta e Silva se manifestou con-
trário à aprovação do Proje-
to. “Sou contra tirar salário 
de funcionário público. Do 
mesmo jeito que eu defendo 
o meu emprego, eu defendo 
o do outro”, justificou o par-
lamentar.

O presidente da Câmara, 
Fernando Vieira, afirmou du-
rante a sessão que as novas 
medidas de reestruturação 
financeira e administrativa 
também são necessárias para 
a execução de novas ativida-
des na Casa de Leis. 

O vereador destacou ainda 
a necessidade da reforma do 
espaço da Câmara, tornando 
o espaço mais acessível e dis-
ponível para a população. “Há 
mais de 10 anos esta Casa de 
Leis não passa por uma refor-
ma. É um espaço da sociedade 
Ibatibense e precisamos tornar 
esse espaço acessível aos nos-
sos moradores, à disposição da 
nossa população”, explicou o 
presidente.

“Há mais de 10 anos 
esta Casa de Leis não 

passa por reforma”.

Fernando Vieira
Presidente da Câmara
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Momento foi realiza-
do pelo Conselho de 
Pastores de Ibatiba e 
contou a presença de 
todos os vereadores 
e representantes da 
sociedade civil para 
marcar serenidade 
na condução dos tra-
balhos do legislativo 
em prol do município

A 1ª sessão ordinária da 
atual legislatura também 
foi marcada por um cul-
to de ação de graças rea-
lizado pelos pastores que 
integram o Conselho de 

Pastores de Ibatiba, (Co-
pai). Para o presidente da 
Câmara, vereador Fernando 
Vieira, “o culto foi realizado 
a fim de pedir bênçãos para 
o mandato e serenidade na 
condução dos trabalhos em 
prol do município”.

Com a presença de todos 
os vereadores, a primei-
ra reunião ordinária ainda 
contou com a presença do 
secretário municipal de Fa-
zenda, Diego Huguinim, do 
ex-vereador da Câmara de 
Ibatiba, Admilson Ribeiro, 
da atual presidente do Sin-
dicato dos Servidores Públi-

cos, a enfermeira Mariana, 
do ex-presidente do Sindi-
cato, Edson Saloto, e do jo-
gador de futebol, Ivan Silva, 
filho de Ibatiba. 

Ainda durante a primeira ses-
são do ano, o ex-presidente 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos, Edson Geraldo Sa-
loto, usou a tribuna popular 
para realizar a prestação de 
contas do seu mandato. 

Para conferir a sessão, aces-
se o portal da Câmara de 
Vereadores de Ibatiba pelo 
endereço www.camaraiba-
tiba.es.gov.br.

“Ação de graças” para
marcar o início das
atividades legislativas

Em cima, pastores do Copai realizam culto para marcar o início das atividades da nova legislatura. 
Abaixo, à esquerda, o jogador Ivan Silva, e à dirita, o ex-presidente do Sindicato, Edson Saloto, par-
ticipa da tribuna popular para prestar contas do seu mandato.
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Presidente da Câmara de Ibatiba 
vai acompanhar demandas da 
Assessoria Jurídica Municipal

Vereador Fernan-
do Vieira recebeu o 
presidente da 16ª 
Subseção da OAB, o 
advogado Christian 
Henrique Neves, 
para tratarem sobre 
o fluxo de processos 
jurídicos e encami-
nhamentos para re-
solução de possíveis 
conflitos que possam 
prejudicar a presta-
ção de serviços do 
município

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, Fernando Vieira re-
cebeu no dia 3 de fevereiro 
o presidente da 16ª Subse-
ção da OAB, o advogado 
Christian Henrique Neves 
para tratarem sobre o fluxo 
de processos jurídicos e para 
firmarem compromissos e 
acompanhamentos de situa-
ções que possam prejudicar a 
prestação de serviços do mu-
nicípio ao cidadão.

O encontro faz parte do ciclo 

de agendas do Presidente da 
Casa de Leis com representa-
ções do município.

Na ocasião, foram discutidos 

alguns assuntos, entre eles o 
andamento dos trabalhos da 
Assessoria Jurídica Municipal. 
Conforme o presidente da 
subseção da OAB em Ibatiba, 
são mais de 300 processos 
em andamento na Defenso-
ria Municipal. 

O advogado Christian Hen-
rique Neves explicou que as 
demandas aumentaram des-
de dezembro de 2020 e que 
o andamento dos processos 
estão inativos.

Parlamentares integram 
V Plenária Estadual de 
Presidentes de Câmaras

O evento foi reali-
zado na Serra com 
o objetivo de am-
pliar a qualificação 
técnica dos verea-
dores do Estado

Vereadores de Ibatiba 
participaram da V Plená-
ria Estadual de Presiden-
tes de Câmaras, realizada 
no dia 5 de fevereiro no 
município de Serra. O 
evento organizado pela 
Associação de Câmaras 
Municipais (Ascamves) 
contou com a participa-
ção dos vereadores Fer-

nando Vieira, presidente 
da Câmara, Leonardo David 
Alexandrino, Emiliane Ri-
beiro Lázaro e demais par-
lamentares de todo o Esta-
do e da vice-governadora 
do Espírito Santo Jaqueline 
Moraes.

“Sempre que possível estare-
mos participando de cursos 
e palestras que ampliem a 
qualificação técnica dos ve-
readores da nossa cidade e 
que também tragam conhe-
cimento e melhorias para o 
nosso trabalho”, explicou o 
presidente da Casa de Leis de 
Ibatiba, Fernando Vieira.

O evento contou com uma 
palestra do vice-presidente 
do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), conselheiro Do-
mingos Taufner, que desta-
cou o papel do vereador e 
a relação com o Executivo 
municipal, com o Poder Ju-
diciário, e com o Ministério 
Público Estadual. 

“Palestras assim são impor-
tantes porque capacitam 
o trabalho parlamentar e 
fomentam conhecimento 
para os gestores da Câma-
ra”, finalizou o presidente 
Fernando Vieira.

O presidente da Câmara se 
colocou à disposição da OAB 
e irá acompanhar a deman-
da. “A Assessoria Jurídica 
Municipal é um serviço im-
portante para a população 
de Ibatiba. Vamos conversar 
com o prefeito Luciano Sal-
gado para verificar  in loco  a 
situação e avaliar as neces-
sidades da assessoria para 
que os trabalhos não sejam 
prejudicados”, avaliou o pre-
sidente da Casa de Leis, Fer-
nando Vieira.

“Vamos verificar  a 
situação e avaliar as 
necessidades da as-
sessoria jurídica para 
que os trabalhos não 
sejam prejudicados”.

Fernando Vieira
Presidente da Câmara
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Poder Legislativo acompanha
posse da primeira Prefeita
Interina de Ibatiba

Vereadores partici-
param da cerimônia 
restrita que deu 
posse a Dra. Criziane 
Moreno pelo período 
de 14 dias. A vice-
-prefeita entra para 
a história do municí-
pio como a primeira 
mulher a comandar 
o Poder Executivo

A vice-Prefeita Dra. Criziane 
Moreno assumiu o mandato 
interino de Prefeita de Ibati-
ba e ficará à frente do Execu-
tivo até o dia 18 de feverei-
ro É a primeira vez que uma 
mulher assume a Chefia do 
Poder Executivo no municí-
pio. A licença de 14 dias para 
descanso do Prefeito Luciano 
Salgado é sem custos ao mu-
nicípio de Ibatiba.

Participaram do evento de 
transmissão do cargo, além 
dos chefes do Executivo, a 
vice-governadora do Estado, 
Jacqueline Moraes, o presi-
dente da Câmara de Ibatiba, 
vereador Fernando Vieira, 
os vereadores Jorcy Miranda 
Sangi, Leonardo Alexandrino 

de Carvalho, João Brito, Emi-
liane Lazáro, João Pedro Car-
valho, José Paulo Costa e Sil-
va, entre outros convidados.

Os vereadores Silvio do Bara-
teiro e Roberto Magnético jus-
tificaram suas ausências. Silvio 
segue em isolamento social. Já 
Roberto Magnético, por moti-
vo de falecimento, não pôde 
acompanhar a cerimônia.

O presidente da Câma-
ra destacou a importância 
deste momento e colocou a 
Casa de Leis à disposição da 
Prefeita Interina. 

“É uma vice-prefeita, ago-
ra Gestora do Executivo, e 
não tenho dúvidas de que 
ela cuidará bem de Ibatiba 
neste período. O empode-
ramento feminino cresceu 
muito no nosso município a 
partir do momento em que a 
nossa vice-governadora Jac-
queline Moraes esteve aqui, 
divulgando o projeto “Iba-
tiba D’Elas”, incentivando, 
encorajando mulheres a ba-
talharem por ideais. O jeito 
mais eficiente de fazer algo 
é fazendo. Então, a todas as 
mulheres o momento é ago-
ra”, enfatizou o vereador Fer-
nando Vieira durante a posse.

O vereador João Pedro Car-
valho também comentou 
sobre o trabalho da vice-
-prefeita. “Acompanhei toda 
a caminhada da nossa vice-
-prefeita e agora Prefeita In-
terina e ela confirma o que já 
sabíamos: uma mulher que 
quer colaborar de fato com 

o nosso município. Parabéns, 
estarei acompanhando, cola-
borando e trabalhando nesse 
período para que Ibatiba siga 
crescendo”.

O parlamentar José Paulo 
Costa e Silva também discur-
sou e reafirmou o compromis-
so do Poder Legislativo nesse 
momento. “Nosso município 
segue em desenvolvimento, 
mostrando resultados e hoje 
seguimos, com uma liderança 
feminina, marcando, mais uma 
vez, a importância do papel da 
mulher na política. Nós verea-
dores estamos à disposição e 
vamos acompanhar o sucesso 
desse período interino”, finali-
zou Paulinho.

“Obrigada ao Legislativo. Va-
mos manter o compromisso 
e a parceria entre poderes 
para que Ibatiba siga em cres-
cimento. A minha gratidão é 
a todas as pessoas que acre-
ditam que o município conti-
nuará crescendo com a nossa 
gestão”, comentou Criziane 
Moreno, que participa ativa-
mente da administração mu-
nicipal e coordenará o pro-
grama “Ibatiba D’Elas”.

“O empoderamento 
feminino cresceu 
muito no município 
a partir do momento 
em que a vice-go-
vernadora Jacqueline 
Moraes esteve aqui. 
A todas as mulheres o 
momento é agora”.

Fernando Vieira
Presidente da Câmara

“Vamos manter o 
compromisso e a 

parceria entre pode-
res. A minha gratidão 

é a todas as pessoas 
que acreditam que o 

município continu-
ará crescendo com a 

nossa gestão”.

Criziane Moreno
Vice-Prefeita de Ibatiba
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Capacitação: curso sobre os deveres 
e as prerrogativas das funções dos 
vereadores e equipes do Legislativo

Iniciativa do Minis-
tério Público do ES 
visa estabelecer um 
canal de interlocu-
ção entre as Câma-
ras de Vereadores 
e as prefeituras, 
fortalecendo a rede 
de fiscalização e o 
controle das políti-
cas públicas 

Os parlamentares de Ibati-
ba participara na manhã do 
dia 2 de fevereiro do cur-
so online “Vereador Elei-
to: deveres e prerrogativas 
das Funções”, promovido 
pelo Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo 
(MPES). Os vereadores Fer-
nando Vieira, João Pedro 
Salgado, Emiliane Lazá-
ro, Robertinho Magnético, 
Jango e servidores da Câ-
mara acompanham os de-
bates e palestras no Plená-
rio da Câmara de Ibatiba. 
Os demais parlamentares 
acompanham o curso de 
suas residências, respeitan-
do os protocolos de segu-

rança em combate ao novo 
coronavírus. 

A capacitação teve o obje-
tivo de estimular o diálogo 
entre os membros do MPES 
com a classe política e a so-
ciedade civil organizada, for-
talecer e aprimorar a missão 
atribuída aos vereadores, 
gestores e equipes, levando 
a visão técnico-jurídica do 
Ministério Público aos de-
mais poderes, fortalecendo 
a rede de fiscalização e con-
trole das políticas públicas.

O presidente da Câmara, 
vereador Fernando Vieira, 
comentou sobre o curso e 
ressaltou o Ministério Públi-
co como parceiro da Câmara 
Municipal. “Trabalhamos de 
acordo com as orientações 
do Ministério Público e que-
remos sempre seguir lado 
a lado. Minha gestão como 
presidente da Casa de Leis 
de Ibatiba será transparente, 
sempre prestaremos contas. 
Assim, para oferecer um tra-
balho de maior qualidade e 
eficiência é fundamental o 

Consórcio Caparaó 
terá novos gestores 

Vereadores 
participaram da 
Assembleia Geral 
Extraordinária 
do Consórcio 
Caparaó, presidido 
atualmente pelo 
prefeito de Ibatiba, 
Luciano Salgado, 
que orientou os 
presentes sobre a 
eleição do novo 
presidente, vice, 
e membros dos 
conselhos fiscal 
e administrativo 
a ser realizada 
ainda no primeiro 
semestre

ocorrer ainda no primei-
ro semestre desde ano.

Em março será realizado 
um novo encontro para 
definir as diretrizes para 
as eleições.

conhecimento das ações le-
gislativas”.

O curso foi ministrado pe-

Representantes do Poder 
Legislativo de Ibatiba, pre-
feitos e representantes dos 
municípios que integram 
a região participaram, no 
final de janeiro, da Assem-
bleia Geral Extraordinária 
do Consórcio Público In-
termunicipal de Desenvol-
vimento Sustentável do 
Território do Caparaó Capi-
xaba (Consórcio Caparaó), 
realizada na sede do Cras 
de Ibatiba.

Representando a Câmara 
Municipal, estiveram pre-
sentes os vereadores Fer-
nando Vieira, Roberto Luiz 

Chaves, Emiliane Lázaro, 
Elias Cândido da Silveira e 
Jorcy Sangi. 

O objetivo da reunião, con-
duzida pelo atual presi-
dente do Consórcio, o pre-

feito Luciano Salgado, foi 
direcionar os prefeitos da 
região quanto à nova elei-
ção para novo presidente, 
vice e membros dos conse-
lhos fiscal e administrativo 
da instituição, e que deve 

los promotores do Estado, 
Rodrigo Monteiro da Silva, 
Cláudio José Ribeiro Lemos, 
Mariana Peisino do Amaral, 

Nilton de Barros e pelo pre-
sidente de Honra da Asso-
ciação das Câmaras Munici-
pais, Wilton Minarini.
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Ibatiba começa a imunizar 
idosos contra a Covid-19

A vacinação de 
idosos acima de 90 
anos começou no 
dia 8 de fevereiro

No início de fevereiro, os 
primeiros idosos a rece-
berem a vacina em Ibatiba 
foram Raimundo Leonardo 
de Oliveira, de 103 anos, 
que venceu a doença em 
2020, e Nivercina Maria de 
Oliveira, de 93 anos. Até o 
dia 18 de fevereiro, o mu-
nicípio havia recebido 360 
doses do imunizante e va-
cinado 294 pessoas, sendo 
214 trabalhadores da saú-
de e 80 idosos acima de 90 
anos.

A imunização está sendo 
realizada em domicílio pela 
equipe de saúde da família. 
“Caso o idoso dentro da 
faixa etária não possua um 
agente de saúde, a famí-
lia poderá agendar a visita 
para vacinação na unidade 
de saúde do seu bairro”, 
explicou a secretária. 

A agenda da visita para vaci-
nação poderá ser feita pelo 
número 28 3543-1476 ou 28 
99886-6962 (Whatsapp).

ACIMA DoS
85 AnoS 
O Governo do Estado vai 
antecipar a vacinação do 
público idoso com mais de 
85 anos no Espírito Santo. 
A decisão foi anunciada em 
coletiva de imprensa, reali-
zada na tarde do dia 17 de 
fevereiro, com o secretário 
de Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes, e o subsecretá-
rio de Estado de Vigilância 
em Saúde, Luiz Carlos Re-
blin.

“Devemos receber, a par-
tir da próxima semana, um 
lote importante de vaci-
nas do Instituto Butantan 
e, por isso, decidimos dis-
ponibilizar de 15 a 20 mil 
doses para os municípios 

anteciparem a vacinação 
deste público. Estaremos, 
então, antecipando doses 
para seguir imunizando 
novos grupos entre a faixa 
etária dos idosos no nosso 
Estado”, disse o secretário 
Nésio Fernandes.

Segundo o subsecretário 
de Estado de Vigilância em 
Saúde, Luiz Carlos Reblin, 
“na medida em que os mu-
nicípios alcançarem 90% 
da faixa etária acima (que 
está sendo imunizada), eles 
iniciam a vacinação da faixa 
etária seguinte”, seguindo 
as determinações da Reso-
lução CIB Nº 13, publicada 
com atualização no Diário 
Oficial do Estado.

Com esta garantia por parte 
do Ministério da Saúde de 
novas doses com chegada 
prevista ainda em fevereiro, 
os imunizantes armazena-
dos na Central Estadual de 
Frio da Secretaria da Saúde, 
destinados à segunda apli-
cação do público-alvo que se 
vacinou na última semana e 
na semana vigente, serão 
destinados aos idosos acima 

de 85 anos.

As doses serão distribuídas 
até o dia 19 às Regionais de 
Saúde Sul, Central e Norte. 
O critério de distribuição 
para cada município será 
realizado pelo quantitativo 
proporcional da popula-
ção-alvo a ser vacinada de 
cada cidade.

Moção DE 
APLAuSoS
O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Fernan-
do Vieira, solicitou quatro 
Moções de Aplausos desti-
nadas às equipes do Centro 
de Covid-19, do Pronto-
-socorro, do Hospital Nos-
sa Senhora da Penha e do 
Setor de Fiscalização Mu-
nicipal, ambos setores que 
estão trabalhando com 
inúmeros profissionais na 
linha de enfrentamento 
ao novo coronavírus. “Os 
aplausos são dedicados ao 
trabalho desempenhado 
com louvor em combate à 
doença no município”, dis-
se o parlamentar.

A L E r t A • A L E r t A
O novo coronavírus já causou a morte de 
39 ibatibenses. Até meados de fevereiro a 

Secretaria de Saúde contabilizou 1.783
casos confimados da doença.
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Atleta ibatibense recebe 
homenagem na Câmara de Ibatiba 

O jogador de fute-
bol profissional Ivan 
Silva Moreira, de 31 
anos, meia do Rio 
Branco de Venda 
Nova do Imigrante, 
foi homenageado 
pelos parlamentares 
com uma Moção de 
Congratulação 

O desportista que comemo-
rou a conquista com a ban-
deira de Ibatiba participou 
de sessão ordinária e agrade-
ceu à Câmara de Ibatiba pelo 
reconhecimento

Que Ibatiba “é o mundo” 
todos já sabem, e na cidade 
tem campeão do Capixabão 
2020. O jogador de futebol 
profissional Ivan Silva Morei-
ra, de 31 anos, meia do Rio 
Branco de Venda Nova do 
Imigrante, foi homenageado 
com uma Moção de Con-
gratulação concedida pela 

Câmara de Ibatiba pela con-
quista do último campeona-
to capixaba.

No dia 29 de dezembro, no 
Estádio Olímpio Perim, o atle-
ta fez questão de comemorar 
o título com a bandeira de 
Ibatiba. Pelo feito, e pelo amor 
dedicado à terra natal, rece-
beu o reconhecimento dos 
vereadores durante a primeira 

sessão ordinária do ano.

O presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira, autor da 
Moção de Congratulação, fa-
lou sobre a representativida-
de do jogador para a cidade. 

“Ivan é atleta profissional há 
10 anos pelo Espírito Santo 
e no time do Sul do Estado 
ganhou o Capixabão. É um 

amigos que torceram e cur-
tiram essa conquista. Muito 
obrigado aos vereadores pelo 
reconhecimento”. 

O jogador renovou o contra-
to para a nova temporada do 
“Brancão Polenteiro”, que vai 
disputar a série D do Campe-
onato Brasileiro este ano, a 
Copa do Brasil e a Copa Verde.

tIME EStEvE
EM trEInAMEnto 
nA CIDADE
Em janeiro, Ibatiba foi palco 
dos primeiros treinos da pré-
-temporada do Rio Branco de 
Venda do Imigrante. A equipe 
ficou na Terra dos Tropeiros até 
dia 30 de janeiro, treinou em 
diversos campos das comuni-
dades rurais do município e no 
último dia da pré-temporada, 
realizou um amistoso contra a 
Seleção de Ibatiba.

Câmara realiza 1ª Sessão extraordinária e aprova PLC
Projeto de Lei 
Completar (PLC) nº 
4 de 2021, do Po-
der Executivo, au-
toriza alteração da 
disposição da carga 
horária semanal 
dos servidores do 
quadro do Magis-
tério Municipal

A Câmara Municipal de Ibatiba 
realizou no dia 1º de fevereiro a 
primeira sessão extraordinária 
do ano. Na ordem do dia, qua-
tro projetos foram lidos, dois 
de autoria do Poder Legislati-
vo e dois do Executivo.  Com 
a ausência do vereador Silvio 
do Barateiro, que cumpre iso-
lamento social, foi aprovado 

o Projeto de Lei Completar 
(PLC), nº 4 de 2021, do Poder 
Executivo, que autoriza alte-
ração da disposição da carga 
horária semanal dos servido-
res do quadro do Magistério 
Municipal.

Saiba mais em www.cama-
raibatiba.es.gov.br.

grande orgulho para todos 
nós ter um ibatibense incen-
tivando e motivando todos 
nós”, comentou.

Ivan Silva agradeceu aos pa-
lamentares pela homena-
gem. “Sempre será incrível 
representar a minha cidade. 
Daqui, começaram os meus 
sonhos como jogador. Só te-
nho a agradecer a todos os 
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Com o período chuvoso, 
parlamentares requerem
melhorias nas comunidades 

Preocupação é com 
a circulação de es-
tudantes na volta 
às aulas e de produ-
tores que precisam 
escoar a produção 
agrícola. Recupera-
ção de pontes e vias 
rurais e drenagem e 
calçamento de ruas

Marcados por períodos chu-
vosos, os primeiros meses 
do ano também devem ser 
de planejamento constante 
por parte da gestão munici-
pal, uma vez que as consequ-
ências das fortes chuvas de 
verão causam prejuízos ao 
setor agrícola e inviabiliza a 
circulação de muitos mora-
dores da zona rural. Pensan-
do nessas dificuldades, os 
parlamentares de Ibatiba fis-
calizam a realização de servi-
ços em diversos pontos da ci-
dades e já na primeira sessão 
ordinária do ano realizaram 
solicitações e requerimentos 
ao Poder Executivo: 

O vereador Ivanito Barbosa 
solicitou a recuperação de 
duas pontes nas comunida-
des rurais do município, que 
precisam ser reconstruídas 
para que a população volte 
a circular com segurança, 
das estradas rurais até a 
sede do município e outras 
regiões. 

“Peço ao Poder Executivo que 
intensifique os atendimentos 
nas zonas rurais. Em especial, 
resolvendo a situação das 
pontes da comunidade de 
Santa Isabel e no Pontal. São 
obras urgentes, pois os mo-
radores dessas localidades 
estão ficando impossibilita-
dos de circular”, explicou o 
vereador.

Solidário aos moradores da 
comunidade dos Perdidos, 
o vereador Elias Cândido 
também solicitou o reparo 
de outras duas pontas na 
região, que está insegura há 
mais de um mês. “Tem pro-
prietário com café para pi-

lar, mas não consegue atra-
vessar com o caminhão”, 
comentou. O parlamentar 
também solicitou ensaibra-
mento das estradas da re-
gião, assim como a retoma-
da das obras de calçamento 
das ruas paralelas, na zona 
urbana de Ibatiba.

“Devido às chuvas, paralelas 
já estão com o calçamento 
prejudicado. A obra está pa-
rada e precisa ser finalizada 
para não perder o que já foi 
feito até o momento”, aler-
tou o parlamentar.

Para atender a comunida-
de de Criciúma, o vereador 
João Brito solicitou ao Poder 
Executivo o calçamento das 
ruas José das Graças e Rua da 
Mina, assim como a constru-
ção de um quebra-molas na 
entrada da comunidade. 

“É muito importante esse iní-
cio de mandato para que o 
Executivo consiga planejar e 
executar as demandas”, ana-
lisou.

O vereador Leonardo Davi 
Alexandrino também solici-
tou à administração munici-
pal a realização das obras de 
drenagem e pavimentação 
da Rua Manoel da Silveira. “É 
uma das ruas mais antigas da 
nossa cidade, que abriga um 
grande número de comer-
ciantes”.

Todas as indicações e reque-
rimentos foram encaminha-
dos ao Poder Executivo para 
as devidas providências.

“Juntos iremos nos dedicar, 
estudar e trabalhar para fazer 
um Legislativo forte. Estou 
preparado para representar o 
povo da nossa cidade. O que 
muda agora é o tamanho do 
nosso anseio para fazer com 
que Ibatiba siga cada vez 
melhor”, frisou o novo presi-
dente da Câmara, Fernando 
Vieira.

Alerta de chuvas 
intensas o final
de fevereiro

Em caso de emer-
gência em Ibatiba, 
ligue para a Defesa 
Civil do município: 
(28) 99955-7763

O Instituto Nacional de 
Meteorologia INMET publi-
cou um aviso no dia 18 de 
fevereiro, indicando chuvas 
e ventos intensos para até o 
final do mês, com risco de 
corte de energia elétrica, 
queda de galhos de árvores, 

alagamentos e de descar-
gas elétricas para todo o Es-
pírito Santo, que apresenta 
em alerta laranja.

As fortes chuvas registra-
das desde o início deste 
mês vem causando alaga-
mentos e interrompendo 
passagens em diversas vias 
urbanas e rurais. 

Em Ibatiba, a Defesa Civil 
atende a emergências pelo 
número 28 99955-7763.
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