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Por unanimidade, 
os vereadores de 
Ibatiba aprovaram 
o projeto de Lei do 
Executivo para con-
tratação de mais de 
150 vagas tempo-
rárias. O prazo de 
contratação é de 12 
meses, prorrogáveis 
por igual período, e 
salários variam de R$ 
851,24 a R$ 3.311,29 

Em meados de junho, du-

Empregos: câmara aprova projeto 
para contratação de profissionais 
temporários para o município

Parlamentares conferiram 
o local onde será depositado 
o Revsol para cobertura de 
estradas rurais.pág7

Combate à pandemia: vereadores 
e conselho de pastores analisam 
termo de comprometimento para o 
funcionamento das igrejas. pág4

Vereadores conhecem o Proater, 
documento do Incaper, que traz as 
principais características rurais 
de Ibatiba. pág5

rante sessão extraordinária, 
os vereadores de Ibatiba 
aprovaram o projeto de Lei 
nº 11/2021, autorizando o 
Executivo a contratar pro-
fissionais temporários para 
atuarem em diversas secre-
tarias municipais. A contra-
tação de aproximadamente 
150 profissionais de diver-
sas especialidades deverá 
seguir critérios especificado 
em edital a ser publicado em 
breve pela administração 
municipal.

Ainda de acordo com o pro-
jeto de Lei, o prazo de con-
tratação dos profissionais é 
de 12 meses, prorrogáveis 
por igual período. Os ven-
cimentos-base variam de 
R$ 851,24 a R$ $ 3.311,29, 
assim como a carga horária 
semanal de trabalho (de 20h 

a 40h, a depender do cargo).

Os vereadores Elias Cândido 
da Silveira e Emiliane Láza-
ro propuseram emendas ao 
projeto, com sugestões re-
lacionadas ao processo de 
seleção, mas as propostas 
não foram aprovadas pelo 
plenário.

A pauta gerou importantes 
discussões. Os vereadores 
João Pedro de Carvalho Ro-
cha, José Paulo Costa e Silva, 
Leonardo David Alexandrino 
de Carvalho, Roberto Luiz 
Chaves e Ivanito Barbosa 
Oliveira também se manifes-
taram durante as discussões 
e foram unânimes a respeito 
da importância do projeto, 
como oportunidade para ge-
rar empregos em tempos de 
pandemia e crise econômica.

PRoCesso seletIVo sImPlIfICado
O Processo Seletivo visa ainda preencher vagas que, eventualmente, 
venham a ocorrer durante o prazo de vigência da Lei, em razão de 
aposentadoria, falecimento, licença, demissão, ou outros motivos.

As contratações serão para atender aos cargos de:
agente de limpeza urbana 28 assistente social 4

auxiliar cuidador 4 auxiliar de enfermagem 1

auxiliar de saúde bucal 3 auxiliar de administração 16

cirurgião dentista 3 coveiro 1

cuidador 8 engenheiro civil 3

fisioterapeuta 2 médico clínico geral 3

motorista 18 odontólogo 1

operador de ETA 4 operador de trator agrícola 1

técnico de laboratório 2 operário 9

orientador social 2 psicólogo 5

recepcionista 2 servente 23

técnico de enfermagem 12 técnico em informática 2

operador de máquinas pesadas 2



Servidores atualizados: novas 
instruções para contratações
e aquisições pelo Legislativo

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
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Corpo de funcioná-
rios da Câmara rece-
beu orientações do 
procurador Leandro 
Santos Azeredo e do 
controlador Jose-
milson de Oliveira 
Ataíde a respeito das 
normativas do Tribu-
nal de Contas do ES 

A Câmara Municipal de Ibati-
ba realizou no início de junho 
uma reunião administrativa 
com servidores para tratar da 
criação de instrução normati-
va para contratações e aquisi-
ções do Legislativo.

A iniciativa foi acompanha-
da pelo presidente da Casa 
Fernando Vieira e contou o 
procurador Leandro Santos 

Azeredo e o controlador Jose-
milson de Oliveira Ataíde que 
conduziram as apresentações 
acerca das instruções do Tri-
bunal de Contas do Espírito 
Santo.

A instrução visa estabele-
cer novas regras no trâmite 
processual das aquisições e 
contratações da Câmara ori-
ginadas de procedimentos li-
citatórios e dispensas, no de-
sempenho de suas atribuições 

Fakenews: Câmara de 
Ibatiba não oferece cursos 
profissionalizantes mediante 
pagamento de inscrição

É falsa a infor-
mação relativa a 
oferta de cursos 
pela Casa de Leis. 
Os cursos que, 
porventura, pos-
sam ser oferecidos 
à comunidade ou 
que possam utilizar 
o espaço do Poder 
Legislativo serão 
divulgados por 
meio dos canais 
oficiais da Câmara 

São falsas as notícias que cir-
culam na internet, por meio 
das redes sociais, sobre 15 
cursos profissionalizantes 
que seriam oferecidos pela 
Câmara Municipal de Ibatiba 
após pagamento de taxa de 
inscrição.

Não há oferta de nenhum 
curso profissionalizante ofer-
tado pela Casa de Leis ou por 
qualquer outra instituição 
que possa ter solicitado o 

espaço que compreende 
as atividades legislativas. 
Qualquer curso que, por-
ventura, possa ser ofere-
cido à comunidade ou que 
possa utilizar o espaço da 
Câmara será divulgado por 
meio dos canais oficiais do 
Legislativo de Ibatiba.

Não cAiA NAs fAke News

4Sempre verifique as fontes: confirme o conteúdo em fontes fidedignas como os canais oficiais 
da Câmara Municipal de Ibatiba para garantir que a informação esteja correta.

4Cheque as datas: notícia tem data de validade, cuidado para não confiar em dados de 10 anos 
atrás.

4Confira se a notícia já saiu em outros meios de comunicação.

4Tenha cuidado com grupos de WhatsApp: eles não são garantia de que aquela notícia seja 
verídica.

4Leia a matéria completa e não apenas o título: atenção é primordial no mundo virtual, princi-
palmente ao conferir quem escreveu a notícia.

que demandem aquisições 
e contratações de produtos, 
bens e serviços. 

O documento ainda objetiva 
padronizar a tramitação dos 
processos de licitações, entre 
outros serviços, estabelecen-
do parâmetros para os proces-
sos visando à dinamização; à 
racionalização dos trâmites; à 
eficácia das aquisições da Casa 
de Leis, cumprindo as deter-
minações legais vigentes.
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Câmara aprova LDO com previsão 
orçamentária de R$ 72 milhões

Em sessão 
extraordinária, 
parlamentares 
aprovaram mais oito 
projetos, entre eles 
a criação do Comitê 
de Reforma do 
Regimento Interno 
da Casa  

A Câmara Municipal de Ibati-
ba aprovou nove projetos na 
segunda quinzena de junho, 
durante a 6ª sessão extraor-
dinária do ano. Em destaque, 
a Casa aprovou o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2022 (PLO nº 
07/2021). A proposta esta-

belece as metas e prioridades 
da administração municipal, 
como a organização e estru-
tura dos orçamentos; diretri-
zes gerais para a elaboração 
dos orçamentos fiscais, além 
das disposições relativas às 
despesas de pessoal e altera-
ções na legislação tributária.

A previsão orçamentária para 
o município no ano de 2022 
é de R$ 72 milhões. 

Para a LDO 2022, os vereado-
res aprovaram uma emenda 
modificativa, proposta pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça, com a porcentagem 
de 25% para remanejamento 
de recursos orçamentários e 
créditos suplementares. O 
Poder Executivo solicitou a 
porcentagem de 100% para 

estes remanejamentos, o 
que foi considerado incons-
titucional, conforme parecer 
da Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara.

Uma segunda emenda tam-
bém foi proposta pelo vereador 
Elias Cândido da Silveira (Repu-
blicanos) com a porcentagem 
de 10% o que foi rejeitado por 
8 votos a 1. Caso tenha a neces-
sidade de novos gastos, a Pre-
feitura depende da aprovação 
do Poder Legislativo.

Conforme informações do 
projeto de Lei, o município 
vem buscando continua-
mente aprimorar o con-
tingenciamento de gastos 
adequando-as às receitas, 
visando com isso, o equilíbrio 
das contas públicas. Entre as 

medidas pretendidas a serem 
adotadas para proporcionar 
um crescimento da receita, 
algumas já estão em curso e 
outras deverão ser adotadas.

De acordo com o Executivo, a 
atualização do Cadastro Imo-
biliário é uma das medidas, que 
visa alcançar imóveis não ca-
dastrados ou que apresentem 
situação diversa da constante 
nos registros municipais. Outra 
iniciativa é a política de incen-
tivo à instalação de empresas 
que realizem negócios com-
patíveis com a política de de-
senvolvimento do município. 
Outro projeto em andamento 
é a implantação do programa 
de modernização tributária, 
de cobrança da Dívida Ativa e 
a atualização da Legislação Tri-
butária Municipal.

os PaRlamentaRes aPRoVaRam aInda, duRante a sessão extRaoRdInáRIa
outRos oIto PRojetos. ConfIRa os detalhes das matéRIas aPRoVadas:
PRoJeTo De Lei
Nº 021/2021
Dispõe sobre denominação 
de logradouro público mu-
nicipal. Fica denominado de 
Praça José Pedro de Oliveira 
a praça sem denominação 
no bairro Boa Esperança. 

PRoJeTo De Lei
Nº 022/2021
Dispõe sobre denominação 
de logradouro público muni-
cipal.  Fica denominada de 
Antônio Francisco de Olivei-
ra a pista de caminhada em 
torno do campo na Vila de 
Criciúma. 

PRoJeTo De Lei
Nº 023/2021
Dispõe sobre denominação 
de logradouro público mu-
nicipal. Fica denominada de 
João Carlos Gomes Silveira 
a rua sem denominação, 
próximo ao campo, na Vila 
de Criciúma. 

PRoJeTo De Lei
Nº 024/2021

Dispõe sobre denominação de 
logradouro público municipal. 
Fica denominada de Izaltino 
Joaquim Chaves a rua sem de-
nominação no bairro Floresta. 

PRoJeTo De Lei
coMPLeMeNTAR Nº 010/2021
Dispõe sobre a alteração 
parcial do anexo I da Lei Com-
plementar nº 196/2020 e dá 
outras providências. O projeto 
visa adequar a autorização de 
contrato referente aos cargos 
de professor que atuam nos 
anos finais do Ensino Funda-
mental. 

PRoJeTo De ResoLUÇão
Nº 03/2021
Cria o Comitê Especial de Refor-
ma e Substituição do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Ibatiba – Resolução 04/83, e 
demais Providências. 

PRoJeTo De ResoLUÇão
Nº 05/2021
Dispõe sobre a Sessão Solene 
na Câmara Municipal de 
Ibatiba em Homenagem aos 

veículos de imprensa e tele-
comunicações abrangentes na 
região do Caparaó. 

PRoJeTo De ResoLUÇão
Nº 007/2021

Dispõe sobre Sessão Solene na 
Câmara Municipal de Ibatiba em 
comemoração ao dia Municipal 
da Confraternização Espírita.

PRoJeTo De Lei

coMPLeMeNTAR Nº 
007/2021
Dispõe sobre as Diretrizes 
para elaboração da Lei Or-
çamentária para o exercício 
financeiro de 2022. 
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Após avaliações, 
o documento 
foi entregue ao 
Prefeito de Ibatiba, 
contendo termos 
de compromisso e 
regulamentando o 
funcionamento das 
igrejas como forma 
de atuarem no 
combate à Covid-19

Os vereadores de Ibatiba 
reuniram-se com os pasto-
res integrantes do Conselho 
de Pastores de Ibatiba (Co-

pai) na sede da Casa Legis-
lativa, no início de junho, 
para uma conversa sobre o 
termo de comprometimen-
to em combate ao novo co-

Combate à pandemia: vereadores 
e conselho de pastores analisam 
termo de comprometimento

ronavírus. Os parlamentares 
sinalizaram apoio diante do 
empenho das igrejas.

A reunião contou com a 

Encontro foi mar-
cado por trocas de 
experiências para 
o enriquecimen-
to da política na 
região

Representando o Legis-
lativo de Ibatiba, os ve-
readores Silvio Rodrigues 
de Oliveira e Roberto 
Luiz Chaves participaram 
de uma sessão ordinária 
na Câmara Municipal de 

Parlamentares visitam 
Câmara de Brejetuba

Brejetuba, no dia 15 de ju-
nho.

O convite para a reunião 
partiu do parlamento local 
e os vereadores foram co-
nhecer a atuação do Poder 
Legislativo da cidade, na 
busca de novas ideias e co-
nhecimento.

Conforme os vereadores, 
a conversa foi pautada nas 
boas práticas para o enrique-
cimento da política na região, 

com ênfase na produção ca-
feeira e troca de experiências 
entre as duas cidades, que 
são grandes produtoras de 
café arábica no Estado.

“Voltamos muito 
enriquecidos com a 

experiência e gratos 
pela oportunidade 

dessa troca de 
experiências”.

Silvio Rodrigues
VEREAdOR

presença dos vereadores 
Fernando Vieira, João Pe-
dro Carvalho Rocha, Jorcy 
Miranda Sangi, Silvio Ro-
drigues, Roberto Luiz Cha-
ves,  servidores da Câmara 
e os pastores Wellington 
Avelino dos Santos, Edmar 
dia Santos e Anaor.

O termo foi entregue ao 
Prefeito Municipal, Lucia-
no Salgado, como forma 
de mostrar ao Poder Exe-
cutivo o total comprometi-
mento das igrejas em com-
bater a doença em respeito 

e cooperação com os de-
cretos de medidas de en-
frentamento emitidos pelo 
Poder Executivo e ainda 
apresentar a importância 
das atividades religiosas 
neste momento de vulne-
rabilidade social. 

As restrições impostas à 
sociedade por causa da 
pandemia do novo corona-
vírus têm levantado deba-
tes sobre o que é essencial 
e o que pode ser fechado 
durante as fases mais du-
ras do isolamento social. 
O Presidente da Casa, ve-
reador Fernando Vieira co-
mentou sobre a importân-
cia do trabalho que está 
sendo feito pelo COPAI em 
Ibatiba. 

“Não é nenhuma novidade 
para quem nos acompanha 
o quanto destacamos a im-
portância das atividades reli-
giosas na pandemia. Manter 
a esperança e a espiritua-
lidade pode ajudar a en-
frentar o medo e a angústia 
causados pela covid-19. Por 
isso, apoiamos as atividade 
religiosas  e somos partici-
pativos nessas atividades”, 
destacou o presidente.

“Não é nenhuma 
novidade para quem 
nos acompanha o 
quanto destacamos 
a importância das 
atividades religiosas 
na pandemia. Manter 
a esperança e a espiri-
tualidade pode ajudar 
a enfrentar o medo e 
a angústia causados 
pela covid-19. Por 
isso, apoiamos as 
atividade religiosas  e 
somos participativos 
nessas atividades”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE dA CÂMARA
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O documento pro-
duzido pelo Incaper 
é uma espécie de 
identidade do setor 
agrícola, contendo as 
principais caracterís-
ticas rurais do mu-
nicípio, como base 
para fomentar me-
lhorias na área rural

Vereadores de Ibatiba parti-
ciparam da apresentação do 
Programa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Proa-
ter). O documento feito pelo 
Incaper identifica as princi-
pais características rurais do 
município tornando-se um 
Registro Geral importante 
para fomentar os avanços do 
setor agrícola da cidade.

O evento de apresentação foi 
realizado na sede da Secre-
taria Municipal de Agricul-
tura, Indústria e Comércio. 
Participaram do encontro o 
presidente da Câmara, Fer-
nando Vieira, os vereadores 

Silvio Rodrigues de Oliveira, 
Roberto Luiz Chaves, Jorcy 
Miranda Sangi e a vereadora 
Emiliane Lázaro. A reunião 
contou ainda com a presen-
ça do presidente interino 
do Incaper, Abraahão Carlos 
Verdin Filho, recebido pelo 
prefeito Luciano Salgado e 
pelo secretário Samuel Dias 
Damasceno.

PRogRama
O presidente da Casa Legis-
lativa, Fernando Vieira, falou 
sobre a importância do do-
cumento. “Conhecemos hoje 
a identidade geral do Setor 
Agrícola com detalhes im-
portantes da situação rural, 
das comunidades, um autên-
tico documento rural da nos-
sa cidade que irá contribuir, 
grandemente, para projetos 
no setor”, afirmou o verea-
dor. 

Conforme o engenheiro 
agrônomo e coordenador 
do escritório do Incaper em 

Ibatiba, Cristiano de 
Oliveira Cateringer, 
o Proater está divi-
do em três partes. 
“A primeira parte 
é a caracterização 
geral do município 
que traz informa-
ções bem amplas 
e úteis sobre sua 
realidade, como 
as principais 
comunidad es, 
a história do 
município, as-
pectos demo-
gráficos, IDH, 

Vereadores conhecem o Proater,
que traz levantamento sobre
as principais características
rurais do município de Ibatiba 

população residente na área 
rural e urbana, dentre ou-
tros”, esclarece.

“A segunda parte é o diag-
nóstico municipal participa-
tivo que é constituído de in-
formações das reuniões que 
o Incaper fez nas comunida-
des de Ibatiba, para levantar 

os problemas e demandas 
em relação à assistência 
técnica, que ocorreram 
em 2019, e a terceira parte 
é justamente colocar um 
planejamento das linhas 
de atuações, no período de 
2020 a 2023”, completou.

O Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (Incaper) 
é responsável pela elabora-
ção e execução de progra-
mas e projetos que propor-
cionam o desenvolvimento 
rural sustentável no Espírito 
Santo, tornando assim um 
canal de integração e comu-
nicação de assuntos rurais 
em todo o Estado.

Os parlamentares 
conferiram o selo, 
que determina a 
origem do café, por 
sua região, obe-
decendo as regras 
do Conselho Regu-
lador de Café de 
qualidade

Os vereadores Jorcy Mi-
randa Sangi, Roberto Luiz 
Chaves, João Brito Pereira 
Filho e Silvio Rodrigues de 
Oliveira participaram do 
seminário de Produção de 
Cafés Especiais, na sede da 

Secretaria Municipal de Agri-
cultura. O evento apresen-
tou o selo da denominação 

de origem Caparaó dos cafés 
especiais de Ibatiba e região, 
o que também é conhecido 

Evento apresenta selo da denominação de origem 
Caparaó dos cafés especiais de Ibatiba e região 

como a indicação geográfica 
(IG) do produto.

As especificações técnicas 
para aquisição da denomina-
ção de origem Caparaó têm 
como objetivo fixar as con-
dições para o uso do selo de 
identificação do produto. Só 
poderão utilizar a denomi-
nação de origem “Caparaó” 
os produtores que estive-
rem estabelecidos na área 
geográfica delimitada de 
produção que obedecerem 
às especificações e outras 
disposições aprovadas pelo 
Conselho Regulador.

A adesão ao uso da In-
dicação Geográfica na 
modalidade “Denomi-
nação de Origem” é de 
caráter espontâneo e vo-
luntário dos produtores. 
Fazem parte dessa área 
geográfica os municípios 
capixabas de Dores do 
Rio Preto, Divino de São 
Lourenço, Guaçuí, Alegre, 
Muniz Freire, Ibitirama, 
Iúna, Irupi, Ibatiba e São 
José do Calçado, além dos 
mineiros de Espera Feliz, 
Caparaó, Alto Caparaó, 
Manhumirim, Alto Jequi-
tibá e Martins Soares.
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Termo de cooperação técnica
vai promover capacitação contínua 
de servidores legislativos

Documento da As-
sembleia Legislativa 
auxiliará Câmaras 
capixabas na realiza-
ção de cursos de ca-
pacitação para vere-
adores e servidores e 
a orientação técnica, 
como a revisão de 
regimentos internos 
das câmaras legisla-
tivas

No início de junho, repre-
sentantes da Câmara de 
Ibatiba estiveram na Assem-
bleia Legislativa do Espírito 
Santo (Ales) para participar 
da assinatura de um impor-
tante termo de cooperação 
técnica, que permitirá que a 
Assembleia auxilie as 78 câ-
maras municipais capixabas.

O acordo vai oportunizar a 
realização de cursos de ca-

pacitação para vereadores 
e servidores e a orientação 
técnica para serviços especí-
ficos, como a revisão de regi-
mentos internos das câmaras 
legislativas. De acordo com o 
representante dos legislati-
vos municipais, essa é uma 
demanda dos próprios vere-
adores.

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Fernando 
Vieira, o vereador João Pedro 
Carvalho Rocha e a verea-
dora Emiliane  Ribeiro Láza-
ro representaram a Casa de 
Leis ibatibense. O acordo foi 
assinado pelo presidente da 
Ales, deputado Erick Musso, 
pelo diretor-presidente da 
Associação das Câmaras Mu-
nicipais e de Vereadores do 
Espírito Santo (Ascamves), 
pelo vereador de São José do 
Calçado, Wagner Vieira Fran-
ça.

A atividade inte-
grou as ações da 
Ales para apresen-
tação e assinatura 
do Termo de Co-
operação Técnica 
que irá auxiliar as 
Câmaras Capixa-
bas nas atividades 
legislativas

Em agenda na capital, re-
presentantes da Câmara 
de Ibatiba participaram 

da palestra “Como supe-
rar os desafios em Meio ao 
Caos”. A atividade integrou 
as ações ministradas pela 
Assembleia Legislativa do 
Espirito Santo (Ales) para 
apresentação e assinatura 
do Termo de Cooperação 
Técnica que irá auxiliar as 
câmaras capixabas nas ativi-
dades legislativas.

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Fernando 
Vieira , o vereador João Pedro 

Carvalho Rocha e a verea-
dora Emiliane Ribeiro Lázaro 
participaram da palestra mi-
nistrada pelo especialista em 
“Mindset de Alta Performan-
ce”, Lucas Fonseca.

A palestra marcou o início 
da parceria entre os poderes 
com o intuito de promover 
capacitação e orientação 
técnica aos novos vereado-
res e servidores. As ações 
firmadas no Acordo de Coo-
peração Técnica serão con-

Palestras e treinamentosna Ales já tiveram início
duzidas pela Coordenação 
Especial de Relações Insti-

tucionais da Assembleia 
Legislativa.

PaRCeRIa
A Ales poderá disponibili-
zar espaço físico para rea-
lização de eventos, liberar 
servidores para as ativida-
des de capacitação, de-
signar professores, dispo-
nibilizar transporte, entre 

outras ações fundamentais 
para a viabilidade do acordo. 
Eventuais despesas necessá-
rias para a realização das ati-
vidades ocorrerão por conta 
das dotações orçamentárias 
próprias. 

O termo de cooperação tem 

prazo de vigência de dois 
anos, podendo ser reno-
vado sucessivamente por 
igual período - para isso, 
deverá ser assinado novo 
acordo.

*Com informações da As-
sembleia Legislativa do ES.
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Serviço de saúde: parlamentares 
acompanham entrega do Centro 
Municipal de Psicologia

A unidade vai con-
tar com atuação de 
cinco psicólogos. 
Atendimentos serão 
feitos após encami-
nhamento médico

No início do mês de junho, 
os vereadores de Ibatiba 
acompanharam a entrega 

oficial do Centro Municipal 
de Psicologia, pela Prefeitu-
ra de Ibatiba.  A nova uni-
dade já está funcionando 
na Creche Branca de Neve, 
em frente ao Fórum, e vai 
atender pessoas que sejam 
encaminhadas para acom-
panhamento psicológico.

A vereadora Emiliane Ri-

Parlamentares de 
Ibatiba conferi-
ram o local onde 
será depositado o 
Revsol,  um tipo 
de revestimento 
para cobertura 
de estradas rurais 
com tecnologia 
inovadora que ga-
rante durabilidade 
e economia

Os vereadores de Ibatiba 
visitaram o possível local 
destinado para instala-
ção do Centro de Distri-
buição de Revsol na re-

gião do Caparaó. O espaço 
está localizado às margens 
da BR 262, entre os trevos 
de Muniz Freire e Brejetu-
ba. Conforme já anunciado 
pelo Executivo, Ibatiba vai 
investir no material Revsol 
para cobrir mais de 30 Km 
de estradas rurais.

Participaram da visita técni-
ca os vereadores Fernando 
Vieira, Leonardo Alexandri-
no de Carvalho, Silvio Ro-
drigues Oliveira, Roberto 
Luis Chaves, o prefeito Lu-
ciano Salgado, o secretário 
municipal de Agricultura, 
Samuel, além do subsecre-

tário de Agricultura do Es-
tado, Rodrigo Vaccari, de 
funcionários da empresa 
AcerloMittal e também do 
prefeito e dos vereadores 
de Brejetuba e de Muniz 
Freire. 

“Cidades como Marilândia, 
Conceição do Castelo e Al-
fredo Chaves já utilizaram o 
material e obtiveram bons 
resultados. Com o produto 
já testado acreditamos que 
nossas estradas terão qua-
lidade para a circulação dos 
moradores com segurança e 
durabilidade”, destacou o 
presidente da Casa de Leis, 

beiro Lázaro e os vereado-
res Roberto Luís Chaves e 
Leonardo Alexandrino de 
Carvalho acompanharam o 
prefeito Luciano Salgado, a 
vice-prefeita Criziane More-
no e sua equipe de Governo 
durante a solenidade, trans-
mitida pela internet.

A unidade foi inaugurada 

Centro de distribuição de Revsol no Caparaó
vereador Fernando Vieira.

O Revsol é um rejeito de 
minério que o Governo, em 
parceria com AcerloMittal, 
está doando aos municí-

pios para ser utilizado 
como uma espécie de 
cobertura que promete 
uma eficácia e durabi-
lidades nos trechos das 
zonas rurais.

em um momento importan-
te como o que atravessa-
mos devido à pandemia do 
novo Coronavírus, quando 
os problemas sociais, finan-
ceiros e de saúde afetam a 
população.

atendImento
Os atendimentos são pre-
senciais e realizados por cin-
co psicólogos que já foram 
imunizados contra a Co-
vid-19. Visando a segurança 
dos usuários, os atendimen-
tos acontecerão em qua-
tro diferentes consultórios 
montados no local, além de 
uma sala de triagem, onde 
mais um psicólogo atuará. 

Para receber atendimento 
no Centro de Psicologia, o 
cidadão precisa ser encami-
nhado por um médico, após 
atendimento na Unidade de 
Saúde mais próxima à resi-
dência.

O encaminhamento deve 
ser entregue ao Núcleo de 
Atendimento ao Cidadão, 
que organiza uma fila de 
espera para agendamento 
e atendimento psicológico. 
Após direcionamento ao 
Centro Municipal de Psico-
logia, o cidadão também 
passará por uma triagem.

*Com informações da Pre-
feitura de Ibatiba.
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Obras de pavimentação:
presidente da Casa de Leis 
apresenta as constantes
buscas por investimentos

Presidindo a Mesa 
Diretora, vereador 
Fernando Vieira 
ainda destacou o 
trabalho constante 
realizado pelos 11 ve-
readores de Ibatiba, 
que assinam juntos 
por demandas para 
beneficiar o muni-
cípio em diversas 
frentes

O vereador e presidente do 
Legislativo, Fernando Viei-
ra, durante discurso na 7ª 
Sessão Ordinária do dia 25 
de maio, destacou algumas 
indicações na busca por me-
lhorias para Ibatiba em par-

com o deputado Marcelo 
Santos, na busca por emen-
das para Ibatiba, e peço aqui 
que os vereadores acionem 
o apoio de outros depu-
tados para a construção e 
reforma da rua Manoel da 
Silveira e todas as ruas que 
dão acesso à via”, lembrou 
Fernando Vieira. 

agRadeCImentos 
Finalizando, o presidente, 
que já tornou o momento 
de agradecimentos um di-
ferencial do seu discurso, 
voltou a exaltar os traba-
lhos dos servidores muni-
cipais, pastores e religiosos 
do município, em destaque 

a atuação de servidores da 
Secretaria de Transportes. 

“Agradecer é fundamental, 
então torno esse momen-
to oportuno e destaco: o 
trabalho de cada servidor 
da Secretaria de Transpor-
tes que trabalha com mui-
ta dedicação para garantir 
que nossas estradas este-
jam seguras e transitáveis. 
Agradeço aos religiosos do 
nosso município sempre 
em oração, aos profissio-
nais da Saúde e peço a po-
pulação: o momento ainda 
é de respeito aos proto-
colos de segurança para 
combater essa pandemia”, 
encerrou.

ceria com deputados, Poder 
Executivo e Governo do Es-
tado. O parlamentar frisou 
ainda o trabalho que está 
sendo feito pelos 11 verea-
dores, que assinam juntos 
diversas demandas para be-
neficiar o município.

O presidente detalhou 
obras como: pavimentação, 
drenagem e estacionamen-
to da Avenida Afonso Cláu-
dio e solicitou, via indicação, 
a realização de rede de água 
na Avenida Belo Horizonte, 
bairro Belo Vista, paralela 
com a BR 262. 

“Falando dessas obras im-
portantes, obras que esta-

mos trabalhando para efe-
tivar no nosso município, 
acho importante frisar que 
são ações que queremos fa-
zer em conjunto, assinadas 
por todos os vereadores. 
Como sempre afirmo somos 
11 vereadores trabalhando 
por Ibatiba, trabalhando em 
prol da população”, afirmou 
o presidente da Câmara.

Na pauta de indicações, o 
presidente solicitou ainda 
que seja enviado um ofício ao 
Governo do Estado para uma 
ação de limpeza e capina no 
trecho da rodovia Caminhos 
do Campo em Ibatiba.

“Mais uma vez, conversei 

Pavimentação, drenagem e estacionamento ma Avenida Afonso Cláudio e rede de água na Avenida Belo Horizonte são algumas das obras indicadas

Zona RuRal
Na oportunidade, o presidente 
ainda solicitou a todos os verea-
dores que assinem em conjunto 
uma indicação em benefício da 
Associação Rural, Adrufasi. “So-
licito a todos os vereadores que 
assinem essa indicação para 
enviarmos ao Poder Executivo 
para que possamos contemplar 
a Adrufasi com o espaço para a 
construção do Centro de Abaste-
cimento. É a forma que podemos 
fazer para apoiar e contribuir 
para que esse projeto tão sonha-
do possa seguir e ser realizado”.

“São obras impor-
tantes, que estamos 
trabalhando para 
efetivar no nosso 
município. Impor-
tante frisar que são 
ações que quere-
mos fazer em con-
junto, assinadas por 
todos os vereadores. 
Somos 11 vereado-
res trabalhando por 
Ibatiba, em prol da 
população”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE dA CÂMARA
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