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Câmara de Ibatiba 
também investe em 
otimização e trans-
parência de ações 
dos parlamentares: 
já foram realizadas 
cinco sessões ordiná-
rias e quatro extra-
ordinárias em quatro 
meses. Até abril, 
foram aprovados seis 
projetos de Lei e de 
Resolução, 92 indica-
ções, 13 requerimen-
tos e setes moções  

Em quatro meses de novos 
mandatos legislativos, a Câ-

100 dias dos novos mandatos: 
Legislativo investe em 
modernização de processos
para promover economia

Parlamentares discutem 
aumento de casos de 
violência doméstica durante 
pandemia. pág6

Câmara inicia estudo de 
reformulação do Regimento Interno 
pesquisando ações semelhantes em 
outros municípios. pág4

Comissão Temporária cumpre 
agenda de fiscalização e apresenta 
pontos importantes levantados em 
enfrentamento à pandemia.pág5

mara Municipal já contabi-
liza economia considerável 
e muita transparência nas 
ações. Nos 100 primeiros 
dias de atuação da atual le-
gislatura, a Câmara Munici-
pal promoveu cinco sessões 
ordinárias e quatro extraor-
dinárias. Foram aprovados 
seis projetos de Lei e de Re-
solução, 92 indicações, 13 
requerimentos e sete mo-
ções. Outros seis projetos de 
Lei seguem em tramitação 
na Casa. 

Já na primeira sessão do ano 
foram aprovados dois proje-
tos de Lei que garantiram a 

reestruturação administra-
tiva e financeira da Câmara. 
No total será economizado 
um valor de R$ 143.309,89 
no período de dois anos. 
Conforme o Presidente da 
Casa de Leis, Fernando Viei-
ra, a economia tem o intui-
to de viabilizar a reforma 
da Câmara com um projeto 
moderno, permitindo aces-
sibilidade, aproximando ci-
dadãos às atividades do Le-
gislativo.

PandemIa
Mesmo durante o período 
de pandemia do novo Coro-
navírus, as atividades da Câ-
mara não comprometeram 
os trabalhos dos servidores 
da Casa, que continuaram 
trabalhando em sistema 
“home office”, atendendo às 
recomendações dos órgãos 
de saúde. As sessões acon-
tecem virtualmente, seguin-

do os calendários do Legis-
lativo, garantindo eficiência 
e modernização, para levar 
informação e transparência 
aos cidadãos Ibatibenses.

HaRmonIa
Ainda de acordo com o pre-
sidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira, todo o tra-
balho desenvolvido no Le-

O balanço dos 100 primeiros dias da nossa legislatura foi tema 
de entrevista concedida pelo presidente da Câmara, Fernando 
Vieira, ao portal de notícias Cidade Agora, da região do Capa-
raó. Para assistir à entrevista completa, acesse: portalcidade-
agora.com.br.

gislativo conta com o apoio 
e parceria de todos os ve-
readores. “Todos os colegas 
contribuem muito para o 
bom trabalho da Casa. Se-
guimos pilares que acredi-
to serem os principais para 
conduzir o Legislativo: co-
municação, transparência e, 
principalmente, responsabi-
lidade com o dinheiro públi-
co”, enfatizou.



Câmara aprova inclusão
do “Dia da Confraternização 
Espírita” no Calendário de 
eventos da cidade

Vereadores
<	Elias Cândido da Silveira - Republicanos

 Lili da Barbearia
 ver.eliascandido@ibatiba.es.leg.br

<	Emiliane Ribeiro Lázaro - PMN

 Emiliane Lázaro
 ver.emilianelazaro@ibatiba.es.leg.br

<	Fernando Vieira de Souza - Republicanos

 Fernando Vieira
 ver.fernandovieira@ibatiba.es.leg.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - Progressistas

 Ivanito
 ver.ivanitobarbosa@ibatiba.es.leg.br

<	João Brito Pereira Filho - Progressistas

 Jango
 ver.joaobrito@ibatiba.es.leg.br

<	João Pedro Carvalho Rocha - Cidadania

 João Pedro Salgado
 ver.joaopedro@ibatiba.es.leg.br

<	Jorcy Miranda Sangi - Republicanos

 Jorcy Miranda Sangi
 ver.jorcymiranda@ibatiba.es.leg.br

<	José Paulo Costa Silva - Cidadania

 Paulinho do Eucalipto
 ver.josepaulo@ibatiba.es.leg.br

<	Leonardo David Alexandrino de Carvalho - Podemos

 Leo
 ver.leonardo@ibatiba.es.leg.br

<	Roberto Luiz Chaves - Podemos

 Robertinho Magnético
 ver.robertoluizchaves@ibatiba.es.leg.br

<	Silvio Rodrigues de Oliveira - Cidadania

 Silvio do Barateiro
 ver.silvio@ibatiba.es.leg.br

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1806
EMAIL contato@ibatiba.es.leg.br
ACESSE www.ibatiba.es.leg.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba
SE INSCREVA youtube.com/c/camaradeIbatiba/

10 de junho quinta-feira
25 de junho sexta-feira

9 de julho sexta-feira

O Legislativo em Ação é um informativo mensal das 
ações da Câmara Municipal de Ibatiba •  COORdENA-

çãO, REdAçãO E EdIçãO IMPPACTMIDIA Publicidade e 
Assessoria (28 3545.1839 / 28 99955.2425) – Dire-

tor Alcino Junior • PROjETO GRáFICO, dIAGRAMAçãO E FINA-

LIzAçãO André Lobo • FOTOS IMPPACTMIDIA • TIRAGEM 
1.000 exemplares

A data será come-
morada no dia 03 de 
agosto de cada ano

A Câmara de Ibatiba aprovou a 
inclusão do “Dia da Confrater-
nização Espírita” no calendário 
oficial de eventos da cidade. A 
data será comemorada no dia 
03 de agosto de cada ano e 
teve o apoio unânime dos ve-
readores em sessão do dia 12 
de maio. 

O “Dia da Confraternização 

Espírita” foi aprovado por meio 
do Projeto de Lei nº 10/2021, 
de autoria do vereador Silvio 
Rodrigues de Oliveira. A data 
comemorativa tem o intuito 
de promover um momento 
fraterno e de reconhecimento 
ao trabalho da comunidade 
espírita. 

No município, o Grupo Espírita 
de Ibatiba (GEI) tem atuado 
há décadas promovendo o es-
tudo, a prática e a divulgação 
dos ensinamentos de Jesus 
sob a luz da doutrina espírita.

“Academia de 
Gestão Municipal”: 
capacitação para 
gestores

A iniciativa tem 
como objetivo for-
talecer a parceria 
entre município e o 
Governo do Es-
tado, e contribuir 
para o aprimora-
mento das ativida-
des das prefeituras 

No início de maio, os ve-
readores de Ibatiba parti-
ciparam de um encontro 
com demais gestores e 
servidores municipais para 
conhecerem o projeto 
“Academia de Gestão Mu-
nicipal”. Trata-se de uma 
série de cursos on-line 
que serão ofertados pelo 
Governo do Estado a pre-
feitos e equipes técnicas. 
A iniciativa tem como ob-
jetivo fortalecer a parceria 

Projetos de Lei 
também homena-
geiam personali-
dades de Ibatiba

Durante as sessões do 
mês de maio, os par-
lamentares de Ibatiba 
também aprovaram dois 
projetos de Lei que tra-
tam sobre a nomeação 
de ruas do município. 
De autoria do vereador 
José Paulo Costa Silva, 
um dos projetos defi-
nem duas ruas do bairro 
Toledo II, que passaram 
a se chamar Rua Davi 
Gomes Saraiva, em ho-
menagem a um dos au-
tores do hino municipal 
de Ibatiba, e o segundo 
logradouro Rua Olívio 
Toledo.

Já de autoria do verea-
dor Roberto Luís Cha-
ves, duas ruas do bairro 
Floresta, que também 
não tinham denomina-
ção, passam a se chamar 
Rua José Olavo da Silva 
e Rua Ana Rita Santiago. 
Ambas nomenclaturas 
homenageiam perso-
nalidades importantes 
para Ibatiba.

nomeação 
de Ruas nos 
baIRRos 
Toledo e 
FloResTa

entre município e o Gover-
no do Estado, e contribuir 
para o aprimoramento das 
atividades das prefeituras.

Os vereadores Silvio Ro-
drigues de Oliveira, Rober-
to Luís Chaves, José Paulo 
Costa Silva, Jorcy Sangi, 
Emiliane Lázaro e João Pe-
dro Carvalho Rocha acom-
panharam a apresentação 
junto a outros represen-
tantes governamentais, 
como o subsecretário de 
Estado da Casa Civil, Mar-
cos Delmaestro, o prefeito 
de Ibatiba Luciano Salga-
do, os secretários muni-
cipais de Administração, 
Diego Huguinin, e interina 
de Assistência Social, Ge-
cinete Pimentel, e o enge-
nheiro da Prefeitura, Jona-
thas Barbosa.
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Criação de Comissão Especial, 
divulgação de cartilha e muitas 
reuniões: legislativo no combate 
ao coronavírus

Ibatiba em risco moderado
Na segunda quin-
zena de maio, a 
taxa de transmis-
são no município 
reduziu, permitin-
do o retorno de 
algumas atividades 
presenciais  

Na segunda quinzena de 
maio, Ibatiba foi classi-
ficada como cidade de 
risco moderado de con-

taminação pelo Coronaví-
rus, conforme o Mapa da 
Covid-19, do Governo do 
Estado, o que possibilitou 
a retomada das atividades 
no Plenário da Câmara. A 
reunião não contou com 
a presença do público, se-
guindo, ainda, os protocolos 
de saúde. Os vereadores da 
Casa aproveitaram o espaço 
na tribuna para destacar a 
volta às aulas presenciais, já 
no dia 17 de maio, e sobre o 

andamento da vacinação no 
município.

O presidente, Fernando 
Vieira, agradeceu a todas as 
pessoas que atuam na luta 
diária em combate ao Co-
vid-19. Falou sobre a atual 
classificação do município 
e destacou a inclusão dos 
professores na nova fase de 
vacinação.

“Mais uma vez agradeço a 
todos os profissionais da 
saúde que atuam pelas nos-
sas vidas. Temos mais essa 
notícia importante com a 
inclusão dos Professores na 
vacinação, um desafio atuar 
por medidas que garantam a 
segurança na volta às aulas”, 
comentou o presidente.

O vereador João Pedro Car-

Vereadores parti-
cipam ativamente 
em diversas frentes, 
fiscalizando, orien-
tando e propondo 
iniciativas práticas 
para conter o avanço 
do vírus no município  

A pandemia do novo corona-

vírus ainda persiste no país e 
se mantém no topo das pre-
ocupações das entidades de 
saúde. Em Ibatiba, que acaba 
de sair da classificação de ris-
co alto para risco moderado 
de contaminação, as ações 
para conter a disseminação 
da doença não param. Os 
parlamentares se mantêm 
atentos ao planejamento es-

tratégico do município, parti-
cipam de reuniões, propondo 
soluções e fiscalizando a apli-
cação das propostas.

A Comissão Especial Tempo-
rária, criada em março para 
fiscalizar as ações do Poder 
Executivo no combate ao Co-
ronavírus, cumpriu em maio 
uma importante agenda de 
visitas nos espaços de vaci-
nações, além de participar de 
reuniões, fiscalizando as ati-
vidades de enfrentamento à 
doença no município. A equi-
pe, composta pelos vereado-
res Leonardo Alexandrino de 
Carvalho, José Paulo Costa 
Silva e Elias Cândido da Silvei-
ra, também vai acompanhar 
os trabalhos dos agentes de 
enfrentamento à doença em 
ações de conscientização du-
rante a colheita do café em 
Ibatiba.

valho Rocha destacou a 
atuação da sociedade. “Es-
tamos em uma situação 
menos crítica comparado 
há um mês. Isso é graça 
aos nossos moradores que 
respeitaram os protocolos 
de segurança, aos nossos 
servidores da saúde traba-
lhando incansavelmente, e 
graças às campanhas de va-
cinação”.

Já o vereador Leonardo Ale-

“Estamos em uma si-
tuação menos crítica 
graças aos moradores 
que respeitaram os 
protocolos, aos servi-
dores e às campanhas 
de vacinação”.

João Pedro Carvalho
VEREAdOR

“O município segue 
em pandemia 

e o trabalho de 
fiscalização precisa 

ser contínuo e 
apresentando 

resultados”.

Leonardo  Alexandrino
VEREAdOR

xandrino de Carvalho 
reforçou as ações de fis-
calização do legislativo: 
“a Comissão Especial vai 
seguir realizando reuniões 
e visitas buscando mais 
informações para que 
possamos prestar contas 
dessas ações. O municí-
pio segue em pandemia 
e o trabalho de fiscaliza-
ção precisa ser contínuo 
e apresentando resulta-
dos”.

Como forma de ajudar a orien-
tar e proteger os trabalhadores 
da agricultura contra o novo 
coronavírus durante a colheita 
de café no município, a Câmara 
de Ibatiba disponibiliza a Carti-
lha “Colheita do Café 2021” em 
seu site oficial (www.camarai-
batiba.es.gov.br). O informati-
vo, produzido pelo Governo do 
Estado, não impõe regras, ape-
nas visa consolidar diretrizes já 
estabelecidas, reforçando pro-
cedimentos de higienização e 
proteção durante atividades da 
colheita, intensificando o com-
bate à pandemia.

A 2ª Edição da Cartilha “Colhei-
ta do Café – Orientações para 

prevenção do Coronavírus” traz 
recomendações para todas as 
outras atividades do meio ru-
ral e devem ser seguidas por 
produtores e trabalhadores. 
Entre as recomendações gerais 
estão: higiene pessoal, sobre 
quais sintomas devem ficar em 
alerta, sobre a necessidade de 
ficarem em casa quando termi-
narem o expediente e evitarem 
locais aglomerados na cidade.

“São sugestões que englobam 
desde conceitos básicos como 
lavar as mãos com água cor-
rente e sabão líquido; orientar 
os funcionários em relação aos 
cuidados com higiene pessoal 
e uso de equipamentos de pro-
teção individual e outros mais 
específicos ligados à ativida-
de”, reforçou o presidente da 
Câmara, Fernando Vieira.

CaRTIlHa de 
oRIenTações
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O presidente da 
Casa e Procuradoria 
pesquisaram ações 
semelhantes em an-
damento em outros 
municípios, como 
Vitória, para dar 
início ao processo 
de reformulação em 
Ibatiba

A Câmara Municipal de Iba-
tiba já iniciou as atividades 
de atualização do novo Re-
gimento Interno da Casa. 
Como parte das ações, um 
estudo técnico foi realizado 

na Câmara Municipal de Vi-
tória, cujo documento já em 
fase final de revisão. 

Os servidores da Câmara de 
Ibatiba, a diretora legislativa 
Bruna Ferreira Neto Loura, o 
Assessor Legislativo Vínícius 
Alexandre Vieira de Amorim, 
o procurador Leandro Santos 
Azeredo e o presidente da 
Casa, vereador Fernando Viei-
ra se reuniram com o vereador 
Leandro Piquet, integrante da 
Comissão de Justiça e Reda-
ção e também integrante da 
Comissão da Reforma da Câ-
mara de Vitória. 

Câmara inicia estudo 
de reformulação do 
Regimento Interno

Liderança: 
presidente entrega 
indicações, 
pessoalmente, 
às secretarias 
municipais

Documentos com 
indicações de 
serviços dos vere-
adores foram en-
tregues à secretaria 
de Transportes, 
com melhorias 
para as comuni-
dades do Coletor, 
Santa Maria e Per-
didos

O presidente da Casa de 
Leis, vereador Fernando 
Vieira, durante discurso 
na Sessão Ordinária do dia 
23, detalhou aos verea-
dores sobre as demandas 
em andamento na Casa 
com destino ao Poder 
Executivo. O vereador 
levou as indicações dos 
parlamentares à secreta-
ria de Transportes, Meio 
Ambiente e Obras e agra-
deceu o atendimento das 
pastas aos pedidos feitos 
pelos vereadores.

“Sabemos que o Poder 
Executivo não nomeou 
um líder do Governo 
nesta Casa, sabemos 
também que os verea-

dores são a voz do povo. 
Quando alguém precisa 
de um atendimento são 
os vereadores a quem eles 
procuram. Assim, reuni-
mos todas as demandas, 
solicitações feitas pelos 
vereadores e entreguei ao 
Secretário de Transportes 
que dentro do possível 
atendeu as necessidades 
das comunidades do Co-
letor, Santa Maria e Per-
didos correspondendo a 
algumas demandas dos 
vereadores Lili, Roberti-
nho e Paulinho. E reafirmo 
que entregamos todas as 
solicitações dos vereado-
res e agradecemos pelo 
que já foi possível ser fei-
to, em nome da Casa”, 
explicou o presidente.

Esta é a segunda reunião na 
Casa de Leis de Vitória com 
representantes do Poder Le-
gislativo de Ibatiba. Na pauta 
dos servidores foi possível fo-
mentar o processo de revisão 
e adequação do Regimento 
da Câmara de Ibatiba, confor-
me a realidade atual do Legis-
lativo Nacional.

O regimento interno é um 
documento que regulamen-
ta o funcionamento da Casa 
de Leis. Em Ibatiba, o regi-
mento não passou por gran-
des reformulações, receben-
do apenas algumas emendas 
ao longo dos anos.

“Não é uma atualização fá-
cil, exige conhecimento téc-
nico, experiência no assunto, 
mas que demanda agilidade 
diante da necessidade da 
atualização, iniciamos bus-
cando metas para que, em 
breve, o Novo Regimento 
seja votado pela Casa de 
Leis”, explicou o presidente 
da Câmara, Fernando Vieira.

Um dos primeiros eixos des-
sa reforma será a criação de 
um Comitê de Estudos de 
Reforma do Regimento In-
terno. A atualização do do-
cumento é uma discussão 
recorrente entre os verea-
dores da Câmara de Ibatiba, 
desde o início do atual man-
dato. 

“Sabemos que os 
vereadores são 
a voz do povo. 
Quando alguém 
precisa de um 
atendimento são os 
vereadores a quem 
eles procuram”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE dA CÂMARA

em Açãoem Ação
maio de 2021  |  Ano VII  |  Número 794



4 Aquisição de veícu-
los (específicos para 
enfrentamento a 
Pandemia): 8 veículos 
foram adquiridos pela 
Prefeitura. Um veículo 
está à disposição no 
Pronto-atendimento 
para atender ques-
tões administrativas.  
Outros 7 veículos 
foram distribuídos para 
os PSF’s (Unidade de 
Programas da Saúde 
da Família).

4Respiradores: o 
Pronto-atendimento 
Municipal conta com 
dois respiradores. Um 
adquirido no ano de 
2017 com recursos 
próprios e o segundo 
por meio de emenda 
parlamentar.

4Novas ambulâncias: 
o município fez a 
aquisição de duas am-
bulâncias. A empresa 
vencedora da licitação 
está sendo acionada 
judicialmente para 
efetuar a entrega dos 
veículos, pois alega 
falta de matéria prima. 
A Comissão solicitou 
os documentos do an-
damento do Processo 
ao Executivo.

4Ação Judicial para 
aquisição de equipa-
mentos: a Comissão 
apurou que já foi 
adquirido um novo 
respirador, com verba 
destinada pelo Poder 
Judiciário. A empresa 
vencedora da licitação 
ainda não entregou e 
um processo admi-
nistrativo está em 
andamento. A Prefei-
tura informou que vai 
solicitar ao Poder Ju-
diciário que o mesmo 
recurso seja utilizado 
para compra duas 
ambulâncias de UTI’s 
móvel, além de outros 
equipamentos para 
combater a pandemia.

4Infraestrutura: com 
a criação do Centro 
Municipal de Comando 
e Operações em Saú-
de, o Poder Executivo 
planeja expandir a 
área de vacinação e 
cumprir as restrições 
na cidade. O município 
de Ibatiba não regis-
trou nenhum problema 
com armazenamento 
das vacinas. No mês 
de março de 2021, 
o número de óbitos 
chegou a 21 pessoas e 
não houve falta de oxi-
gênio para pacientes, 
mesmo aumentando a 
procura.  

4Assistencialismo: a 
secretaria de Assistên-
cia Social Municipal 
intensificou ações es-
pecíficas para atender 
as pessoas afetadas 
pela pandemia. Está 
sendo feito um aco-
lhimento especifico 
para: comerciantes 
ambulantes, donos de 
pequenos bares e seus 
funcionários, além de 
pessoas que não es-
tejam cadastradas no 
CadÚnico. Este atendi-
mento é realizado na 
sede da Secretaria de 
Assistência Social.

O grupo se reuniu 
com o prefeito de 
Ibatiba e apresenta 
pontos importantes 
levantados em en-
frentamento à doen-
ça no município

Aquisição de novos respira-
dores, ambulâncias e veícu-
los para atender à população 
em enfrentamento ao novo 
coronavírus foram alguns dos 
questionamentos levantados 
pela Comissão Especial Tem-
porária da Câmara, durante 
reunião com o prefeito de 
Ibatiba Luciano Salgado, no 
final de abril. A reunião inte-
gra as atividades da recém-
-criada Comissão para fiscali-
zar e acompanhar as medidas 
de enfrentamento à pande-

mia adotadas em Ibatiba.  O 
grupo ainda solicitou relató-
rios, entre eles o andamento 
das vacinações.  

A reunião aconteceu na sede 
da Prefeitura com a presença 
dos parlamentares Leonar-
do Alexandrino de Carvalho 
(presidente da Comissão 
Especial), Fernando Vieira e 
José Paulo da Costa Silva, ve-
readores membros.  

O vereador Leonardo Ale-
xandrino comentou que 
a reunião permite que as 
informações possam ser 
analisadas e, então, novas 
medidas apresentadas para 
intensificar os trabalhos em 
enfrentamento à Covid-19. 
“Estamos trabalhando para 
enfrentar uma doença que 

ainda depende muito da 
conscientização das pesso-
as.  A reunião foi oportuna 
para levantarmos informa-
ções importantes para fis-
calizar e mostrar com trans-

Pandemia: Comissão Temporária 
cumpre agenda de fiscalização

ConFIRa os PRInCIPaIs PonTos aPuRados Pela ComIssão

parência o trabalho que 
está sendo feito para a nos-
sa sociedade”, comentou o 
presidente da Comissão.

A Comissão Especial Tem-

porária foi criada por meio 
de Projeto de Resolução, 
tornando os parlamentares 
ainda mais participativos na 
definição de ações de prote-
ção à vida.
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Vulnerabilidade: parlamentares 
discutem aumento de casos de 
violência doméstica durante 
pandemia

Padre Fábio Eduardo 
participou de 
reunião na Casa de 
Leis para apresentar 
demandas e solicitar 
o acompanhamento 
dos Parlamentares 
junto ao Poder 
Executivo

Os vereadores de Ibatiba re-
ceberam na Casa de Leis, no 
final de abril, o padre Fábio 
Eduardo de Lima Santos, da 
Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, para discutirem ações 
de enfrentamento à violência 
doméstica em período de pan-
demia. Situações de vulnera-
bilidade e violência contra mu-
lheres e crianças aumentaram 
significativamente em todo o 
país. Em Ibatiba, o número de 
vítimas da violência domésti-
ca também aumentou, assim 
como a busca por  ajuda nas 
Igrejas, conforme explicou pa-
dre Fábio.

Participaram da reunião os 

vereadores: Jorcy Miranda 
Sangi, Leonardo Alexandri-
no de Carvalho, Fernando 
Vieira, João Pedro Carvalho 
Rocha e a vereadora Emiliane 
Lázaro.

Durante o encontro, padre 
Fábio solicitou a ajuda da 
Casa de Leis no intuito de 
fiscalizar e propor medidas 
de enfrentamento ao Poder 
Executivo. 

De imediato, os vereadores 
irão solicitar uma reunião 
com o Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) para acompa-
nharem as situações e dis-
cutirem o que pode ser feito 
junto ao Poder Executivo. 

O padre também destacou 
que a ausência de ativida-
des culturais, por causa da 
pandemia, ajudou a inten-
sificar ações violentas e que 
alternativas seguras devem 
ser discutidas para fomentar 
essa demanda.

O curso online visa 
capacitar os servido-
res na atuação na da 
nova Lei de Licitações

Os servidores da Câmara de 
Ibatiba participaram, no final 
de abril, do webinário “A nova 
lei de licitação e contratos e 
suas principais inovações”. O 
curso online capacitou os ser-
vidores na atuação da nova lei, 
que trouxe várias alterações 
no âmbito das contratações 
públicas. 

TRIbunal de ConTas PRomove 
webInáRIo PaRa CaPaCITaR 
seRvIdoRes

sobReo CReas
O Creas é um órgão de abran-
gência municipal integrante 
do Sistema Único de Assis-
tência Social que através do 
Serviço de Proteção e Atendi-

mento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI) tem por obje-
tivo ofertar ações de orientação, 
proteção e acompanhamento às 
famílias com um ou mais mem-
bros em situação de risco pesso-
al e social, ameaça ou violação 

de direitos. 

Em Ibatiba, o Creas está situ-
ado na rua Ângelo Colombo, 
S/Nº, bairro Novo Horizonte. 
Telefone para contato: (28) 
3543-0492.

A capacitação ofertada 
pela Escola de Contas 
Públicas considerou os 
diversos desafios para in-
terpretação e adaptação 
dos profissionais da área 
jurídica e administrativa.

O webinário, modalida-
de de seminário virtual, 
contou com a palestra 
do auditor de controle 
externo do Tribunal de 
Contas do Estado do Es-
pírito Santo (TCE-ES), 
Herbert Almeida.
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Agricultura forte: vereadores 
indicam diversas melhorias para 
desenvolver a economia no campo

Muito frequentes 
entre as demandas 
apontadas pelos 
parlamentares, servi-
ços de patrolamento, 
abertura de estradas 
e pavimentação con-
tribuem no escoa-
mento da produção 
cafeeira e de muitos 
outros produtos da 
agricultura familiar

O período de colheita do café 
arábica se iniciou na região do 
Caparaó e os vereadores de 
Ibatiba, preocupados com o 
escoamento da produção do 
principal produto econômico 
do município, solicitam perio-
dicamente diversas indicações 
de serviços ao Poder Executi-
vo, visando melhorar as condi-
ções das vias rurais.

A vereadora Emiliane Lázaro 
indicou a recuperação de di-
versas estradas no Córrego 
São João - Alto Inês (pontos 
próximos à fazenda do Mene-
gate e outro depois da chá-
cara do Baiano), no Córrego 
Neblina (estrada próxima à 
igreja Católica) e no Córrego 
Santa Isabel. De acordo com 
a parlamentar, são pontos que 
precisam de reparos e patro-
lamento urgentes para que os 
moradores consigam circular 
com segurança. 

“As estradas vicinais são o 
único caminho de acesso de 
caminhões para escoar a pro-
dução, então nesse momen-
to de safra é importante que 
essas estradas estejam aptas 
para uma circulação segura da 
produção. Sabemos que a de-
manda é grande, mas é neces-

Para parlamentar, 
iniciativas devem 
começar pela valo-
rização de profes-
sores intérpretes 
de Libras

No final de abril, a vereado-
ra Emiliane Ribeiro Lázaro 
destacou em seus discursos 
o Dia Nacional da Educação 
dos Surdos, celebrado no 
dia 23 de abril, e a impor-
tância de investir em edu-
cação inclusiva. 

Conforme dados apresen-
tados pela vereadora, 5% 
da população brasileira 

é composta por pessoas da 
comunidade surda. Dados 
divulgados pelo IBGE, no 
Brasil mais de 10 milhões de 
cidadãos têm diagnóstico de 
algum grau de deficiência 
auditiva.

Para a parlamentar, ainda 
há muito o que se fazer pela 
inclusão de pessoas surdas 
em Ibatiba, começando pela 
valorização dos professores 
intérpretes de Libras 

“Através da Educação e da 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) que essas pessoas 
podem ter suas potenciali-
dades e habilidades desen-

volvidas, barreiras de comu-
nicação eliminadas, maior 
agilidade de raciocínio, mais 
oportunidades profissionais 
e pessoais, superação de pre-
conceitos e maior integração 
no âmbito educacional e so-
cial”, explicou.

sário atender todas as comu-
nidades, precisamos organizar 
esses atendimentos para que 
todos possam ser atendidos”, 
solicitou o vereador Jorcy San-
gi ao Poder Executivo.

máquInas 
Pesadas
Já o vereador Ivanito Barbosa 
destacou a falta de atuação 
do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar – Pronaf em Ibatiba, 
que não atende às demandas 
dos agricultores. “Algumas co-
munidades usam maquinário 
próprio pra prestar serviços a 
seus associados. Se colocar as 
máquinas do Pronaf nas mãos 
dos presidentes das associa-
ções seriam muito melhor 
utilizadas. Nas associações os 
trabalhos estão organizados e 
atendendo as comunidades”, 
destacou o parlamentar.

De acordo com o vereador 
José Paulo Costa Silva, quatro 
máquinas pesadas que aten-

Educação dos surdos: vereadora
pede mais inclusão em Ibatiba

dem demandas da Secretaria 
de Agricultura de Ibatiba es-
tão com defeito. Com apenas 
uma máquina atendendo os 
agricultores, os atendimentos 
estão prejudicados. “Por que 
ainda não foram conserta-
das? Por que esse problema 
vive sendo recorrente? Nossos 
agricultores querem a respos-
ta”, indagou.

PaRlamenTaR 
queR CRIação 
de ComIssão de 
agRICulTuRa
O vereador Silvio Rodrigues 
de Oliveira destacou a im-
portância da criação de uma 
Comissão de Agricultura, por 
meio da qual será possível for-
talecer as atividades e fiscali-
zar as ações de fomento. “Um 
dia em nossas vidas vamos 
precisar de um médico, de 
um policial, de um advogado, 
mas todos os dias precisamos 
de um agricultor. Então pre-

cisamos cuidar daqueles que 
geram renda a todos e a todo 
o momento. O agro sustenta o 
nosso país”, destacou.

Conforme o vereador, em qua-
se 40 anos de Câmara nunca 
foi criado uma Comissão vol-
tada àquela que é a mola im-
pulsora da economia do nosso 
município e do nosso país. O 
parlamentar explicou ainda 
que com a Comissão 

CalçamenTo 
RuRal
O vereador Roberto Luiz 
Chaves destacou a chegada 
do programa Calçamento 
Rural, iniciativa do Governo 
do Estado que irá atender 
30 km de vias. “Acredito que 
com este trabalho vamos 
conseguir atender 80% das 
nossas estradas melhorando 
a vida de diversos produto-
res, facilitando o escoamen-
to da nossa produção e o dia 
a dia dos nossos munícipes”, 
comentou.

“Através da Edu-
cação e da Língua 
Brasileira de Sinais 
(Libras) que essas 
pessoas podem ter 
suas potencialidades 
e habilidades desen-
volvidas”.

Emiliane Lázaro
VEREAdORA
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Oportunidade: Câmara
aprova projetos de Lei para 
contratação temporária

Legislativo e Associação Arca definem
ações para manutenção da entidade

A Associação de 
Respeito e Cuida-
dos com Animais 
passa por dificul-
dades para atuar 
e pede auxílio ao 
Poder Legislativo 

No dia 20 de maio, a 
convite do vereador João 
Pedro Carvalho Rocha, 
a representante da As-
sociação de Respeito e 
Cuidados com Animais 
(Arca), Kamilla Moreira, 
participou de um encon-
tro na sede do Legislativo 
com o intuito de pedir 
apoio aos vereadores na 
luta para manter a enti-
dade ativa. 

A conversa contou com 
a presença da vereadora 
Emiliane Lázaro, dos ve-
readores Fernando Vieira, 

Leonardo Alexandrino de 
Carvalho, da diretora Legisla-
tiva, Bruna Loura, e da chefe 
de gabinete, Dayana Dias.

Na oportunidade, Kamilla 
explicou sobre a situação dos 
animais de rua e enfatizou a 
necessidade de investir em 
projetos de castração. “A 
castração de animais de rua 
deve ser prioridade em nossa 
cidade. O objetivo é desen-
volver um trabalho que inclui 
castrar, medicar, acompa-
nhar e devolver os animais. 
Os custos são altos para a 
Arca e por isso precisamos 
do apoio do município”, ex-
plicou.

A situação da Associação já 
havia sido destaque em ses-
são ordinária do dia 12 de 
maio, quando os vereadores 
João Pedro e Leonardo Ale-
xandrino lamentaram a situ-

Processo Seletivo terá 
vagas para auxiliar de 
Enfermagem, Enfer-
meiro, Médico e Enge-
nheiro Ambiental

ação e possível fechamento 
do grupo.

Os representantes do Legis-

cargos para auxiliar de en-
fermagem, enfermeiro, mé-
dico e engenheiro ambien-
tal serão contratados por 
meio de Processo Seletivo 
Simplificado, pelo período 
de 12 meses.

Para o cargo de Engenheiro 
Ambiental ainda foi aprova-
do o projeto nº 08/2021 que 
altera a carga horária sema-
nal para 30 horas, destacan-
do que não há servidor efe-
tivo atuando no cargo. Já o 
projeto nº 09/2021 destacou 
a necessidade emergencial 
de contratações diante do 
afastamento de funcionários 
por motivos de pedido de 
demissão ou licença mater-
nidade, deixando as unida-
des de PSF das comunidades 
de Santa Clara, Santa Maria 
e Criciúma com ausência de 

profissionais.  

As demandas do Executivo 
foram destacadas positiva-
mente pelos vereadores, que 
constantemente cobraram 
durante discursos na Tribu-
na, em Sessões Ordinárias, 
a falta de médicos e demais 
profissionais nas Unidades 
de Saúde do Município. Os 
projetos foram aprovados 
por unanimidade pelos par-
lamentares presentes após 
análise e aprovação das co-
missões competentes. 

A próxima reunião da Câ-
mara de Ibatiba está pre-
vista para ser realizada no 
dia 25 de maio, seguindo 
o calendário da Casa, com 
transmissão ao vivo pelo 
Facebook, Youtube, site ofi-
cial e Rádio Mania FM.

lativo que integraram a reu-
nião avaliaram as propostas 
da Associação e se colocaram 
à disposição para fiscalizar e 

atuar junto ao Poder Exe-
cutivo na busca por solu-
ções emergenciais para o 
problema.

Em sessão extraordinária 
realizada no dia 19 de maio, 
ao parlamentares aprova-
ram dois Projetos de Lei 
Complementares que ga-

rantem a contratação de 
profissionais para atender 
demandas emergenciais 
no município nas áreas da 
Saúde e Meio Ambiente. Os 
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