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Audiência Pública 
realizada na Câmara 
Municipal contou 
com a participação 
de empresários e 
representantes de 
diversos segmentos 
que discutiram a 
criação da Rota 
Turística na região

Potencializar o turismo e a 
geração de emprego e ren-
da é o principal objetivo da 
criação da Rota da Cerveja 
Artesanal e do Café de Qua-
lidade no Caparaó Capixaba. 
O tema foi discutido com a 
sociedade no início de se-
tembro, durante Audiência 
Pública sediada na Câmara 
Municipal de Ibatiba, que re-
cebeu representantes de di-
versas cervejarias artesanais, 
além de produtores de café, 
empresários, comerciantes e 
entidades da região interes-
sadas em discutir a criação 
da Rota. 

Turismo em pauta: criação da Rota 
da Cerveja Artesanal e do Café de 
Qualidade no Caparaó capixaba

Gamers são homenageados 
pela Câmara pelo seu “Dia 
Internacional”, comemorado 
em 29 de agosto. pág8

Concurso Qualidade de Café Arábica 
terá premiação total de R$ 40 mil, 
e as inscrições vão até o dia 8 de 
outubro.pág3

Nova Casa do Cidadão de Ibatiba 
promoverá atendimento a diversos 
serviços públicos  como Sebrae, 
Pocon e Nossocrédito. pág5

A Audiência efetivou o pri-
meiro movimento de diálogo 
público com o intuito de for-
talecer e articular a atuação 
conjunta entre sociedade e 
poder público em torno da 
criação da rota turística. “A 
iniciativa dialogou com en-
tidades e comunidade local 
essa nova experiência que 
destaca o potencial empre-
endedor, industrial e de ser-
viços da região”, destacou o 
presidente da Câmara, vere-

ador Fernando Vieira.

A rota tem o intuito de en-
volver os municípios do Mer-
co I capixaba: Ibatiba, Iúna, 
Irupi e Ibitirama, e depois, a 
ideia é ampliar para todo o 
território do Caparaó.

Atualmente, o Ibatiba tem seis 
cervejarias, sendo que duas já 
estão registradas oficialmen-
te no Governo Federal para 
comercialização, uma está em 

fase de registro e outras três 
ainda possuem produção para 
consumo interno. 

O presidente do Poder Le-
gislativo, vereador Fernando 
Vieira, presidiu a Audiência 
com a presença dos vereado-
res Jorcy Miranda, João Pedro 
Carvalho Rocha, Emiliane 
Lázaro Ribeiro, Leonardo Ale-
xandrino de Carvalho, Silvio 
do Barateiro, Lili da Barbe-
aria, Paulinho do Eucalipto, 

Ivanito Barbosa e Robertinho 
Magnético. 

A mesa da Casa foi compos-
ta pelo prefeito de Ibatiba 
Luciano Pingo, pelos secre-
tários Municipais de Ibatiba, 
Geilson Tomaz e Gecinete 
Amaral, pela representante 
do restaurante Vovó Rozinha, 
Rosângela Toledo, pela re-
presentante da Rádio Mania 
FM, Edna Fadlalah, pelo se-
cretário de Turismo de Iúna, 
Manoel Gomes e pelo re-
presentante do Conselho de 
Pastores de Ibatiba, Osmari-
no da Assembleia de Deus.

Entre as autoridades da região 
estiveram presentes os verea-
dores de Muniz Freire, Caíque 
de Souza, José Maria Bergami-
ni e Edmar Guri. Da Câmara 
Municipal de Iúna participa-
ram os vereadores Geovane 
Furtado, Matheus Fonseca, 
Emmanuel Garcia, Helton 
Amorim e Valci de Paula. Leia 
mais nas páginas 2.
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Parlamentares de 
Ibatiba avaliaram a 
iniciativa e já buscam 
parcerias para 
fortalecer o setor

Após a participação dos 
vereadores de Ibatiba na 
Audiência Pública realizada 
no plenário da Câmara, no 
início de setembro, sobre a 
criação da Rota Turística da 
Cerveja Artesanal e do Café 
de Qualidade no Caparaó, 
os mesmos analisaram a 
iniciativa e avaliam que a 
nova rota deverá expandir 
a economia, especialmente 
em período pós-pandemia.

O vereador Fernando Vieira 
reafirmou a importância do 
projeto para o desenvolvi-
mento econômico da re-
gião. “Agradeço, mais uma 
vez, a cada vereador que 
participou do importante 
debate sobre a Rota Turís-
tica. Tivemos uma Audiên-
cia Pública com um debate 

de alto nível e temos cer-
teza que bons frutos serão 
colhidos com essa Rota. O 
projeto é muito maior do 
que imaginamos, pois es-
tamos falando da expansão 
da economia abraçando di-
versos segmentos”, disse o 
vereador.

Os vereadores da Casa pa-
rabenizaram os poderes e 
entidades envolvidos na re-
alização da Audiência. 

“Acredito ser um proje-
to promissor e que tem o 
apoio total da sociedade. 
Estamos falando de gera-
ção de renda, de empregos 
e de oportunidades, tão es-
senciais para nossa região”, 
disse o vereador Jorcy Mi-
randa Sangi.

“Foi um debate muito opor-
tuno diante da necessidade 
de geração de renda e no-
vos empregos para a re-
gião”, reforçou o vereador 
Elias Cândido da Silveira.

MAIS 
INveStIMeNtoS
Já o vereador Ivanito Bar-
bosa de Oliveira lembrou 
que será necessária a rea-
lização de ações para ala-
vancar o desenvolvimento 
turístico. “Precisamos de 
mais estrutura para esses 
empreendedores. Precisa-
mos de mais divulgação 
dos espaços turísticos. In-
fraestrutura é essencial 
para que a Rota cresça, 
ajudando os empresários”, 
destacou.
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Concurso Qualidade de Café Arábica 
terá premiação total de R$ 40 mil

Prêmio será di-
vido entre os 
ganhadores de 
duas categorias 
(via seca e via 
úmida). Cafeicul-
tores poderão se 
inscrever e enviar 
amostras do grão 
até o dia 8 de 
outubro

As inscrições para o 
Concurso Qualidade de 
Café Arábica de Ibatiba 
2021 já estão abertas 

e seguem até o dia 8 de 
outubro. Os cafeiculto-
res interessados podem 
acessar o edital pelo site 
da Prefeitura de Ibatiba 
e também pela página da 
Câmara Municipal (www.
ibatiba.es.leg.br). 

O concurso foi autorizado 
após a aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 35/2021, por 
unanimidade, pelos parla-
mentares de Ibatiba, ga-
rantindo uma premiação 
total de R$ 40 mil reais 
aos agricultores partici-

pantes.

O concurso tem como ob-
jetivo identificar, promo-
ver e premiar agricultores 
de café arábica de quali-
dade, além de incentivar 
a melhoria dessa quali-
dade para agregação de 
valor e conquista de mer-
cado.

A iniciativa é uma promo-
ção da Prefeitura de Ibati-
ba, por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Indústria e Comércio.

Conforme o edital, será 
distribuído um total de 
R$ 40 mil em premiação, 
sendo R$ 20 mil para cada 
categoria: via úmida e via 
seca. Serão sete premia-
dos em cada uma, com o 
primeiro colocado levan-
do R$ 5 mil, o segundo, R$ 
4 mil, e o terceiro lugar, 
R$ 3,5 mil. O quarto lugar 
leva R$ 2,5 mil, o quinto 
fica com R$ 2 mil, o sexto 
lugar ganha R$ 1,7 mil e o 
sétimo, R$ 1,3 mil. 

O concurso será composto 

Entre demandas 
aprovadas está 
o projeto de Lei 
Complementar nº 
15/2021 que auto-
riza a contratação 
de profissionais de 
enfermagem e far-
mácia para atender 
as demandas do 
município

A Câmara Municipal de 
Ibatiba realizou no dia 3 
de setembro  a 10ª Ses-
são Extraordinária do ano 

para aprovação de quatro 
projetos de Lei. As matérias 
apresentadas foram aprova-
das por unanimidade entre 
os vereadores presentes. 

Entre demandas aprovadas 
está o projeto de Lei Com-
plementar nº 15/2021 que 
autoriza a contratação de 
profissionais de enfermagem 
e farmácia para atender as 
demandas do município. 

Conforme o projeto do 
Poder Executivo, as con-
tratações serão efetivadas 

através de chamada dos 
aprovados nos processos 
seletivos simplificados já 
realizados, convocando-se 
aqueles remanescentes que 
estão incluídos no cadas-
tro de reserva, pela ordem 
de classificação e que ain-
da não foram convocados. 
Caso os chamados não pre-
encham as vagas, um novo 
processo seletivo simplifi-
cado pode ser realizado.

Confira os projetos no portal 
da Câmara de Ibatiba: www.
ibatiba.es.leg.br.

Vereadores aprovam
quatro projetos durante
Sessão Extraordinária

de uma etapa de prova 
de cafés que vai aconte-
cer de 20 a 29 de outu-
bro e a divulgação dos 
sete finalistas em cada 
categoria vai ser feita 
no dia 3 de novembro e 
dos vencedores no dia 5 
do mesmo mês.

A Comissão Julgado-
ra será composta por 
classificadores/degus-
tadores de café, com 
experiência na área e 
aprovados pela Comis-
são Organizadora.
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Vereador busca 
ainda novas vagas 
para estudantes 
aderirem ao pro-
grama de trans-
porte universitário

O vereador João Pedro 
Carvalho Rocha, durante 
seu discurso na 12ª Ses-
são Ordinária da Câma-
ra de Ibatiba, destacou 
diversas ações em anda-
mento no município re-
lacionadas à educação, 
entre elas a abertura de 
inscrições para o Trans-
porte Universitário e o 
cadastro de dois projetos 
para captação de recur-

Parlamentar anuncia investimentos em educação

O município anun-
ciou interesse em 
implantar o sistema 
de tempo integral 
em uma escola. Para 
isso, tem até o dia 
30 de setembro para 
aderir aos editais do 
Governo do Estado 
para que seja inicia-
do já em 2022

A Prefeitura de Ibatiba sina-
lizou o interesse em implan-
tar o sistema de educação 
integral em uma escola do 
município em reunião reali-

zada com a Superintendên-
cia Regional de Educação 
no início de setembro. Para 
isso, a gestão municipal 
tem até o dia 30 deste mês 
de setembro para aderir aos 
editais do governo, para 
que o sistema seja iniciado 
já em 2022.

A reunião contou com a pre-
sença da superintendente 
regional de Educação, Darci-
la Aparecida da Silva Castro 
e sua equipe, que estiveram 
no gabinete do prefeito Lu-
ciano Pingo, também acom-
panhados da secretária mu-

sos para ampliação de duas 
escolas nas zonas rurais.

“Muitos universitários aca-
baram não fazendo suas ins-
crições para utilizar o Trans-
porte e assim com a volta 
às aulas presenciais ficaram 
sem a opção do transporte. 
Diante desta demanda dos 
alunos, procurei à Secreta-
ria de Educação que já está 
analisando a legalidade e a 
possibilidade de retornar 
com as inscrições para aten-
der os alunos”, explicou.

FISCAlIzAção
O vereador anunciou ainda 
que, junto com os membros 

nicipal de Educação, Solange 
de Assis. 

Durante o encontro, foi 
anunciado que o Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria Estadual de Educação, 
está oferecendo apoio aos 
municípios para a implan-
tação de escolas em tempo 
integral. “Serão abertos três 
editais para os municípios fa-
zerem a adesão. O Governo 
do Estado vai oferecer, por 
três anos consecutivos, o va-
lor de R$ 3 mil/ano por alu-
no”, comentou a secretária 
Solange Assis.

Ibatiba deve implantar
escola de tempo integral

da Comissão de Educação, 
iniciará nova visita às esco-
las municipais para fiscalizar 
os protocolos de segurança 
após o retorno escolar. 

“No início das aulas visita-
mos as unidades de ensino 
e verificamos que todas as 
medidas neces-
sárias estavam 
sendo tomadas. 
Agora, voltare-
mos às escolas 
para fiscalizar 
e certificarmos 
de que todas as 
medidas con-
tinuam sendo 
respeitadas”, fi-
nalizou.
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O Centro irá ofertar 
serviços com o in-
tuito de melhorar a 
qualidade de vida da 
população, diante da 
ampliação da oferta 
de serviços de Assis-
tência Social

Por unanimidade, os verea-
dores de Ibatiba aprovaram 
o projeto de Lei nº 39/2021 
que autoriza a construção da 
sede do Centro de Referência 
Especializado de Assistência 

Social no Município (CREAS). 
A votação aconteceu durante 
a 10ª Sessão Extraordinária 
realizada nesta segunda-feira 
(20). Quase R$ 1 milhão será 
investido na construção do 
Centro com recursos repas-
sados pelo Governo do Esta-
do do Espírito Santo.

Conforme o projeto, o mon-
tante de R$947.684,74 será 
repassado pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo, atra-
vés da Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desen-

Câmara aprova recursos
de quase R$ 1 milhão para 
construção do Creas de Ibatiba

Na Casa estão ins-
talados o setor de 
Tributação e Fis-
calização, Sebrae/
Sala do Empreen-
dedor, assessoria 
jurídica gratuita, 
Procon, Nosso-
crédito, Núcleo 
de Atendimento 
ao Contribuinte 
(NAC) e Central 
de Identificação

O Presidente da Casa de 
Leia, vereador Fernando 
Vieira, destacou em seu 
pronunciamento no iní-
cio de setembro sobre a 
importância da inaugura-
ção da Casa do Cidadão 
Célio Loura. O espaço 
agora reúne vários seto-
res e serviços públicos 
em um único lugar. O 
objetivo é que o cidadão 
precise apenas se dirigir a 
um endereço para resol-
ver vários assuntos. 

Na casa estão instalados 
o setor de Tributação e 
Fiscalização, o Sebrae/
Sala do via Empreende-
dor, a assessoria jurídica 

gratuita, o Procon, o progra-
ma Nossocrédito, o Núcleo 
de Atendimento ao Contri-
buinte (NAC), a Central de 
Identificação (carteira de 
identidade, carteira de tra-
balho e alistamento militar) 
e, em breve, o ponto virtual 
da Receita Federal. 

“Mais uma vez, inaugura-
mos em Ibatiba, um espa-
ço para facilitar a vida do 
cidadão e contribuir para o 
desenvolvimento de Ibati-
ba”, disse o presidente da 
Câmara.

O vereador Roberto Luiz 
Chaves (foto à dreita) tam-
bém falou sobre sua parti-
cipação na inauguração da 
Casa do Cidadão: “A Casa 
do Cidadão será mais um 
diferencial com serviços de 
eficiência para os nossos 
moradores”.

O vereador Jorcy Miran-
da Sangi (foto à esquerda) 
também parabenizou a ges-
tão pela iniciativa. “A inau-
guração da Casa do Cidadão 
representa muito, pois são 
serviços essenciais para os 
ibatibenses”, analisou.

Casa do Cidadão: população terá
atendimento a diversos serviços públicos

volvimento Social (SETADES) 
por intermédio do Fundo Es-
tadual de Assistência Social 
(FEAS) para a construção do 
CREAS. O Centro de Referên-
cia Especializado de Assistên-
cia Social é uma unidade pú-
blica da Assistência Social que 
atende pessoas que vivenciam 
situações de violações de di-
reitos ou de violências. O Cen-
tro irá ofertar serviços com o 
intuito de melhorar a qualida-
de de vida da população, dian-
te da ampliação da oferta de 
serviços de Assistência Social.
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Gamers são homenageados
pela Câmara de Ibatiba

O Dia Internacional 
do Gamer, comemo-
rado no dia 29 de 
agosto, foi ressalta-
do na Casa durante a 
11ª Sessão Ordinária

Ibatibenses que se destacam 
no mundo dos jogos eletrô-
nicos foram homenageados 
pela Câmara Municipal no 
início de setembro. Por meio 
de uma Moção de Aplausos 
proposta pelo vereador João 
Pedro Carvalho Rocha, os ga-
mers (competidores profis-
sionais de jogos eletrônicos) 
Hiago Hubner da Silva, Ama-
rildo Amorim da Silveira Ju-
nior, Wesley da Silva César e 
Marcos Vinícius Ribeiro Sou-
za foram homenageados por 
se destacarem em torneios 
nacionais e internacionais. 
Hiago Hubner, por exemplo, 
recentemente representou 
Ibatiba na Suécia, durante 
competição internacional.

“Ibatiba é um berço de gran-
des jogadores de esportes 
e organizadores desse tipo 
de evento, e essa Moção de 
Aplauso visa reconhecer essas 
referências que enaltecem o 
nome de Ibatiba em grandes 
eventos da modalidade”, pon-
tuou o parlamentar. 

Vereadores re-
ceberam líderes 
cristãos para um 
encontro no Plená-
rio Éden Faustino 
Bernardo

No dia 10 de setembro, a 
Câmara Municipal reali-
zou a 12ª Sessão Ordiná-
ria, cuja pauta envolveu a 
discussão dos prazos para 
análises do Plano Pluria-
nual (PPA) e da Lei Orça-
mentária Anual (LOA). 

blica para os próximos quatro 
anos, poderá ser votado na 
primeira Sessão Ordinária de 

Vereadores definem prazo para análise
do Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual

O Plano Plurianual (PPA), que 
define as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pú-

Hiago Hubner da Silva. Jogador profissional PUBG, o gamer conta com mais 70 premiações nacionais, internacionais e possui um alcance na 

rede social Twitch (serviço de streaming de vídeogame ao vivo), com 38 mil inscritos. Recentemente levou o nome de Ibatiba para a Suécia durante 

competição internacional. Wesley da Silva César. Jogador de Free Fire, possui um alcance na rede social do YouTube de 50 mil inscritos, e 

ainda, mais de 12 mil seguidores no Instagram. Marcos Vinicius Ribeiro de Souza. É jogador de Free Fire, possui um alcance na rede so-

cial do YouTube 64 mil, além de mais 16,7 mil seguidores no Instagram. Amarildo Amorim da Silveira Junior. É o fundador do Caparaó 

League - liga de jogos eletrônicos que promove e organiza diversas competições..

GAMeRS PRoFISSIoNAIS hoMeNAGeADoS

outubro. Conforme o presi-
dente da Casa de Leis, Fernan-
do Vieira, os vereadores terão 
o prazo de 30 dias para anali-
sar o PPA e assim disponibilizá-
-lo para votação. 

Já o projeto referente à Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
que estima as receitas e fixa 
despesas do Poder Execu-
tivo para o próximo ano, 
pode ser votado na primei-
ra Sessão Ordinária de no-
vembro, dando um prazo de 
60 dias para a análise das 

Comissões e também aos 
demais parlamentares.

ReGIMeNto 
INteRNo 
No início de setembro, os 
vereadores se reuniram 
com o Comitê Especial de 
Reforma e Substituição do 
Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Ibatiba 
dando continuidade nos 
trabalhos de atualização do 
documento.
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Parlamentares comemoram 
aquisição de ambulâncias e novos 
investimentos para a área da saúde

Entrega de duas 
ambulâncias UTI 
e a conquista de 
recursos no valor 
de R$ 400 mil para 
aquisição de tablets 
para as agentes de 
Saúde e de veículos 
foram anunciados 
na Câmara

A primeira reunião de se-
tembro na Câmara foi mar-
cada por importantes anún-
cios dos parlamentes de 
Ibatiba para a área da saú-
de: a chegada de duas am-
bulâncias UTI e a conquista 
de recursos no valor de R$ 
400 mil.

O vereador José Paulo Cos-
ta Silva comemorou a aqui-
sição das duas ambulâncias. 
“Estamos passando ainda 
por um período difícil na 

saúde, sabemos do esfor-
ço para a aquisição desses 
veículos e, mais ainda, sa-
bemos quantos cidadãos 
sofreram por falta de um 
veículo adequado. Agora 
temos duas ambulâncias 
equipadas!”, destacou o 
parlamentar.

O presidente da Casa de 
Leis, vereador Fernando 
Vieira, também comemorou 
a conquista e anunciou uma 
nova emenda parlamentar 
(em andamento) também 
para atender a área da saú-
de no município. “Vamos 
receber mais uma impor-
tante emenda parlamentar 
no valor de R$ 400 mil. 
Esse recurso será utilizado 
para aquisição de tablets, 
auxiliando o trabalho das 
agentes de Saúde, veículos, 
entre outros investimen-
tos”, informou.

A data de 10 de 
setembro fica insti-
tuída no calendário 
municipal, em alusão 
ao Setembro Ama-
relo, com ações de 
prevenção e de pro-
moção à qualidade 
da saúde mental

Foi aprovado por unanimida-
de, e já sancionado pelo Po-
der Executivo, o Projeto de 
Lei que institui no calendário 
municipal o dia 10 de setem-
bro como o Dia de Prevenção 
ao Suicídio. O projeto é de 
autoria da vereadora Emilia-
ne Ribeiro Lázaro.

“Discutir sobre os transtor-
nos depressivos e outros sen-
timentos ajuda na compre-
ensão da causa do suicídio, 

fazendo com que as pessoas 
fiquem mais atentas sobre 
sinais dados por amigos e pa-
rentes”, explicou a vereadora.

A data segue as ações do Se-
tembro Amarelo, movimen-
to nacional promovido pela 
Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP), em parceria 
com o Conselho Federal de 
Medicina. Este é o oitavo ano 
consecutivo da campanha 
do Setembro Amarelo, ago-

ra com o tema “Agir salva 
vidas”. 

A ação, que foi implemen-
tada no Brasil em 2014, tem 
como principal objetivo di-
minuir índices de suicídio. 
A iniciativa se estende por 
todo o mês, tendo como 
data principal, o dia 10 de 
setembro - Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio.

Projeto de Lei institui o
Dia da Prevenção do Suicídio

“Vamos receber 
mais uma impor-
tante emenda 
parlamentar no 
valor de R$ 400 
mil. Esse recur-
so será utilizado 
para aquisição 
de tablets, auxi-
liando o trabalho 
das agentes de 
Saúde, veículos, 
entre outros in-
vestimentos”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE

“Conscientizar a 
população sobre 
as formas de pre-
venção ao suicídio 
e reduzir o precon-
ceito que envolve 
esse grave proble-
ma é o caminho 
necessário”.

Emiliane Ribeiro
VEREAdORA

Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 7



Parlamentares reforçam diversas 
demandas de melhorias nas estradas 
e de segurança na zona rural

Limpeza e ensaibra-
mento de vias, ins-
talação de redutores 
de velocidade, e 
policiamento foram 
algumas das solicita-
ções dos vereadores 
ao Poder Executivo 
nas últimas sessões 
da Câmara

As últimas sessões da Câma-
ra de Ibatiba também foram 
marcadas por discursos que 
retraram a situação de al-

possuem calçamento, mas ou-
tras vias também necessitam 
da obra de forma emergencial.  
O parlamentar também solici-
tou à secretaria de Agricultura 
que seja feito um levantamen-
to sobre a situação dos des-
polpadores

gumas comunidades rurais, 
cujos moradores demandam 
por melhorias nas estradas, 
por segurança e por limpeza.

O vereador Leonardo Ale-
xandrino de Carvalho, por 
exemplo, solicitou ao Execu-
tivo de Ibatiba a instalação 
de redutores de velocidade 
(quebra-molas) no córrego 
Boa Vista, região de Caran-
golas. “Não vamos esperar 
que tragédias aconteçam 
para que essas demandas 
sejam resolvidas. Já aconte-

ceram diversos acidentes por 
causa da falta de redutores 
de velocidade. Então, é uma 
situação de emergência”, ex-
plicou o parlamentar.

Ainda na região dos Carango-
las, a vereadora Emiliane Ribei-
ro solicitou que seja realizada 
obra de construção de uma 
vala e que seja feito o calça-
mento de algumas ruas (ain-
da sem atendimento), pedido 
esse que foi reforçado pelo ve-
reador Elias Cândido. Segundo 
o vereador, algumas ruas já 

Já o vereador Jorcy Sangi 
voltou a solicitar ao Poder 
Executivo a limpeza das vias 
da região de Criciúma, assim 
como a instalação de que-
bra-molas, operação tapa-
-buracos e a recuperação de 
pontes no Pontal.

Parlamentares 
anunciaram início 
da aplicação do 
produto, que deve 
melhorar o trânsito 
das estradas de co-
munidades rurais

O vereador José Paulo Cos-
ta Silva informou, durante 
seu discurso na reunião do 
início de setembro, sobre 
a aplicação de Revsol nas 
estradas rurais. “A Arcelor-
mittal nos informou que o 

Revsol já está liberado para o 
nosso município. A serra do 
Sucopemba foi o primeiro lo-
cal escolhido pela empresa 
para receber a aplicação. Fica-
mos muito felizes de iniciar-
mos esse trabalho”. 

Os investimentos foram co-
memorados pelo vereador 
Roberto Luiz Chaves, que disse 
ainda que Ibatiba vai investir 
no rejeito de minério para co-
brir mais de 30 Km de estra-
das rurais.  “O material é bem 
eficaz e acredito que vai faltar 

estrada para receber o mate-
rial. Brincadeiras à parte, quero 
mostrar que será um trabalho 
eficiente e que apresenta re-
sultados satisfatórios”, desta-
cou o parlamentar.

O vereador ainda destacou 
a conquista de mais uma 
emenda, via bancada federal, 
no valor de R$ 300 mil. “É 
mais uma emenda importan-
te para o nosso setor agrícola 
com o intuito de fortalecer 
nossos produtores, nossa 
economia”, finalizou.

Comunidades rurais serão
beneficiadas com aplicação de Revsol 

SeRvIçoS 
PReveNtIvoS 
O vereador João Brito 
Pereira Filho lembrou 
da chegada do período 
chuvoso e frisou, nova-
mente, sobre demandas 
como ensaibramento das 
estradas e instalação de 
lixeiras como formas de 
prevenção. 

“Tenho andando pelas co-
munidades rurais e vejo 
que as demandas são 
parecidas, por isso peço 
a providência para esses 
problemas, urgentemen-
te”, alertou o parlamentar, 
que também requereu ao 
Poder Executivo a cons-
trução de uma ponte de 
cimento na estrada mes-

tre do Córrego do Cerro 
Frio, e pintura de quebra-
-molas, em especial nas 
comunidades de Santa 
Clara e Criciúma.

SeGuRANçA
Sobre esse importante 
assunto, o vereador Iva-
nito Barbosa solicitou a 
intensificação de policia-
mento nas zonas rurais. 
“Procurei o Darci Arruda, 
chefe da Polícia Civil na 
nossa região, que infor-
mou que o efetivo vai 
aumentar por meio do 
concurso público ou con-
tratos. É uma boa notícia, 
obviamente, mas até que 
essa situação aconteça, 
solicitamos que as nos-
sas regiões sejam melhor 
atendidas”, destacou.
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