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Vereadores cobraram 
da Cesan efetivação 
na recuperação das 
vias do município 
após recentes obras 
na cidade. Obras re-
lacionadas ao siste-
ma de esgotamento 
sanitário também 
serão retomadas

Avanços importantes no 
saneamento para Ibatiba 
foram debatidos por repre-
sentantes da Companhia 
Espírito Santense de Sane-
amento (Cesan), que par-
ticiparam, no final de se-
tembro, de uma reunião na 
Câmara Municipal. Na pau-
ta, foram discutidos assun-
tos sobre os investimentos 
que a Cesan fará no municí-
pio nos próximos anos, por 
meio do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, além 
da retomada do contrato 
referente ao sistema de es-
gotamento sanitário.

Na oportunidade, os verea-
dores Fernando Vieira, João 
Pedro Carvalho Rocha, Jorcy 
Miranda Sangi, João Brito Pe-
reira Filho e a vereadora Emi-
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liane Ribeiro Lázaro questio-
naram os representantes da 
Cesan sobre as obras de re-
paro das ruas, com previsão 
contratual já estabelecida, 

e que aguardam andamento 
no Município. 

A recuperação das vias, após 
obras de saneamento da 

empresa na cidade, é um 
assunto constante na pauta 
dos vereadores, que recebem 
diversas reclamações de mo-
radores diante nas falhas do 

MAis R$ 4 MilhõEs EM EMENdAs pARA pAViMENtAçãO
O presidente da Câma-
ra, Fernando Vieira, co-
mentou sobre diversas 
emendas parlamentares 
já conquistadas para o 
município neste ano. Na 
última semana, o verea-
dor esteve na Assembleia 
Legislativa solicitando 

recursos ao deputado Mar-
celo Santos para a liberação 
da verba para obra de pavi-
mentação, drenagem e para 
a construção das calçadas 
cidadãs das Ruas Manoel da 
Silveira (Santa Maria) e ruas 
transversais no Bairro Novo 
Horizonte. 

“Acredito que o valor dessas 
obras deve chegar a R$ 4 mi-
lhões. Agradeço o total apoio 
da Assembleia Legislativa 
nessa ação”, destacou. 

Uma emenda também será 
destinada para a compra de 
um caminhão compactador 

serviço. Os vereadores tam-
bém abordaram a falta de 
água em Santa Clara.

Para o vereador e presiden-
te da Casa de Leis, Fernando 
Vieira, a reunião foi muito 
produtiva e importante para 
o município. “Enquanto ve-
readores, temos que nos 
preocupar com o saneamen-
to básico da cidade, pois o 
reflexo é na saúde de todos. 
São muitas demandas que 
os moradores de Ibatiba 
têm nos cobrado em rela-
ção às ações da Cesan. Nos-
so papel é fiscalizar. Vamos 
continuar acompanhando 
o trabalho da empresa no 
município”, afirmou.

de lixo para Ibatiba. “Em 
conversa com o deputado 
Amaro Neto vamos adqui-
rir um caminhão compac-
tador de lixo, um pedido 
em conjunto com os ve-
readores. Estamos sempre 
atentos e trabalhando por 
Ibatiba”, finalizou.



Dia do Vereador é
comemorado em 1º de outubro

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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O representante 
legislativo tem muito 
a contribuir para o 
avanço da sociedade 
no que se refere ao 
uso adequado do 
orçamento público e 
ao acompanhamento 
das ações do Poder 
Executivo

No dia 1º de outubro come-
moramos o Dia do Vereador. 
A data é uma homenagem à 
atuação daqueles que dia-
riamente se dedicam ao 
desenvolvimento dos mu-
nicípios dando suporte aos 

Parlamentares 
também aprova-
ram iniciativas de 
homenagens pós-
tumas a morador 
e ex-vereador de 
Ibatiba, nomeando 
sede do Creas e 
nova rua do bairro 
Vila Nova 

A Câmara Municipal de 
Ibatiba aprovou quatro pro-
jetos de Lei durante a 13ª 
Sessão Ordinária do ano, 
realizada na última sexta-
-feira (24), no Plenário Eden 
Faustino Bernardo. 

Com pareceres favorá-
veis das comissões perti-
nentes, todos os projetos 

de autoria do Poder Legis-
lativo foram aprovados por 
unanimidade.

Na pauta, foi aprovado o 
projeto nº 18/2021 do ve-
reador Elias Candido da 
Silveira que dispõe sobre a  
realização de Sessão Sole-
ne em homenagem aos 34 
anos do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Ibatiba. 

Aprovado também o projeto 
de lei n º 19/2021 assinado 
por todos os vereadores que 
autoriza a realização de Ses-
são Solene na Câmara Muni-
cipal de Ibatiba, em homena-
gem aos 65 anos do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper).

Homenagens: câmara aprova 
projetos para a realização 
de sessões solenes

moradores.

O representante legislativo 
tem muito a contribuir para o 
avanço da sociedade brasileira 
no que se refere ao uso ade-
quado do orçamento público 
e ao acompanhamento das 
ações do Poder Executivo.

O projeto de Lei nº 
37/2021 de autoria do 
vereador Fernando Vieira 
vai homenagear o agri-
cultor José Sebastião de 
Freitas, morador do Alto 
Inês, que foi um dos pri-
meiros moradores da an-
tiga Rua 20 de Setembro, 
no bairro Vila Nova. Ago-
ra fica a via é denomi-
nada Rua José Sebastião 
Freitas – Zé Florindo.

Os parlamentares ain-
da aprovaram o projeto 
de Lei nº 38/2021 que 
denomina o Centro de 
Referência Especializa-
do de Assistência Social 
(CREAS) de Ibatiba com 
o nome do ex-vereador 
Nelson Alves Moreno.

A Câmara Municipal de Iba-
tiba parabeniza a todos os 
parlamentares pelo Dia do 
Vereador e que cada repre-
sentante prossiga trabalhan-
do com dedicação e que de-
fenda, em primeiro lugar, as 
questões de interesse coleti-
vo e social.
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Além dos gestores 
do município, es-
pecialista na área 
de contabilidade 
pública analisou 
PPA e LOA de 
Ibatiba

A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação da Câ-
mara de Ibatiba se reuniu 
com equipe técnica espe-
cializada na área de con-
tabilidade para analisar os 
dados do Plano Plurianual 
(PPA) 2022-2025 e tam-
bém da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2022, da Pre-
feitura de Ibatiba. 

O PPA foi aprovado no iní-
cio de outubro. Já a LOA 
está prevista para ser vo-
tada na primeira Sessão do 

mês de novembro.

A Comissão é presidida pelo 
vereador João Pedro Car-
valho Rocha e tem como 
secretário o vereador Leo-

nardo David Alexandrino de 
Carvalho e como membro a 
vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázar. Os parlamentares já 
realizaram três reuniões para 
discutir o PPA. 

Comissões e equipe técnica discutem PPA e LOA

Os vereadores apro-
varam o PPA com 
apenas uma emenda 
aditiva que vai ga-
rantir a reforma da 
Casa de Leis 

Durante Sessão Ordinária 
realizada no início de ou-
tubro, os parlamentares de 
Ibatiba aprovaram o Projeto 
de Lei nº 36/2021 de autoria 

Plano Plurianual é aprovado
por unanimidade

do Poder Executivo que es-
tabelece o Plano Plurianu-
al (PPA) do município para 
o quadriênio 2022-2025. 
O PPA regula o orçamento 
de projetos de governo nos 
próximos quatro anos, a fim 
de assegurar o planejamen-
to e a transparência no de-
senvolvimento econômico 
do município.

Os vereadores apresentaram 

apenas uma emenda aditiva 
referente à reforma da Câ-
mara Municipal, anunciada 
no início da atual gestão. 

De acordo com o PPA, o or-
çamento estimado para o 
município para o quadriênio 
é de R$ 307.400.000,00. 
Para 2022 a previsão é de 
R$ 76 milhões. Agora, os 
vereadores iniciam a análise 
da Lei Orçamentária Anu-

al (LOA), na qual os gastos 
por secretarias serão apre-
sentados, assim como o 
destino dos recursos para 
cada programa.  

Conforme o parecer das co-
missões permanentes que 
analisaram o PPA, a metodo-
logia utilizada para a previsão 
das receitas para o quadriê-
nio 2022-2025 utiliza a mé-
dia de arrecadação dos últi-

mos três exercícios, levando 
em conta o comportamento 
das diferentes fontes e recur-
sos, e ainda as necessidades 
de cada pasta. 

As Comissões ainda se reu-
niram com equipe técnica da 
Prefeitura e especialista na 
área contábil para discutir e 
analisar o PPA, garantindo a 
aprovação do plano confor-
me as exigências da Lei.

Consideradas ferramentas 
de grande importância para 
o planejamento e desenvol-
vimento das ações nos mu-
nicípios, a Lei Orçamentária 
Anual, mais conhecida como 

LOA, é o instrumento que 
o Poder Executivo usa para 
demonstrar suas receitas 
e despesas para o próximo 
exercício. 

Por Lei, nenhuma despesa 
pode ser executada sem 
estar prevista no orça-
mento. Porém, caso apa-
reça uma despesa que não 
foi fixada na LOA, a Câma-
ra Municipal vota um novo 
projeto de Lei enviado 
pelo Executivo solicitando 
crédito adicional. 

Já o PPA é um plano de mé-
dio prazo que estabelece as 
diretrizes, objetivos e metas 
a serem seguidos pelo ges-
tor municipal no período de 
quatro anos. Assim, é fun-
damental uma boa elabora-
ção do PPA e da LOA.

PPALOALDO
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Parlamentares 
analisam atual ce-
nário de pandemia 
no município, que 
registrou aumento 
de casos

Em sessão ordinária no 
início de outubro, o ve-

“A Pandemia não acabou”, destacou vereador
reador Elias Cândido da 
Silveira reafirmou a ne-
cessidade de continuar o 
combate contra a Covid-19, 
especialmente divulgação 
do Decreto 097/2021 que 
define novas medidas para 
o enfrentamento da pan-
demia do novo Coronavírus 
no município. 

As novas medidas foram to-
madas, principalmente, devi-
do ao aumento significativo 
de pessoas diagnosticadas 
e às mortes que acontece-
ram nos últimos dias, além 
do número de pessoas que 
estão em isolamento. O de-
creto suspende as aulas nas 
creches municipais e no setor 
privado, do município, assim 
como as atividades em qual-
quer empreendimento que 
atenda crianças com faixa etá-
ria de até 2 anos de idade. Já 
as aulas da rede municipal de 
ensino deverão permanecer 
na modalidade híbrida. 

Também estão suspensos sho-
ws, eventos com música ao 
vivo ou mecânica. Não podem 
ser realizadas promoções ou 

Vereadores acompanham entrega
de concentradores de oxigênio 

Os 10 equipamentos 
passam a integrar 
serviço de atendi-
mento aos pacientes 
com Covid-19, efe-
tivando um investi-
mento de quase R$ 
70 mil

Em meados de outubro, 
Ibatiba recebeu da Secreta-
ria de Estado da Saúde 10 
equipamentos denominados 
concentradores de oxigênio. 
Os equipamentos passam a 
reforçar o atendimento aos 
pacientes com Covid-19, efe-
tivando um investimento de 
quase R$ 70 mil.

O presidente da Câmara, 
Fernando Vieira, e os vere-
adores Leonardo Alexandri-
no de Carvalho, João Pedro 
Carvalho Rocha, Jorcy Mi-
randa Sangi, Emiliane Ribei-
ro Lázaro, José Paulo Costa 
e Silva, Elias Cândido da Sil-
veira e Roberto Luiz Chaves 
acompanharam a entrega 
dos equipamentos com ca-
pacidade para 10 litros de 
oxigênio. 

Por ser portátil, o aparelho 
é de fácil instalação. “Este 
é um equipamento que não 
funciona como os respirado-
res, mas pode ser utilizado 
para atender pessoas com 
saturação de oxigênio baixa, 
em situações de urgência, e 
vai trazer uma grande eco-

“A Pandemia não 
acabou. Tem estabe-
lecimentos que nem 
álcool está ofere-
cendo mais. Não 
podemos descuidar. 
Ainda temos muito 
que lutar contra essa 
doença”.

Elias Cândido 
VEREAdOR

“Infelizmente os 
números de casos 

da doença voltaram 
a crescer no 

município, e ainda 
existem pessoas 

ignorando a vacina. 
Precisamos todos 

vacinar”.

Ivanito Barbosa
VEREAdOR

ações de marketing que pos-
sam gerar aumento exagerado 
de movimento de pessoas no 
estabelecimento comercial, 
tais como promoção relâm-
pago ou com prazo determi-
nado. E ainda está suspenso 
o funcionamento de parques 
de diversões, circos e similares, 
assim como a prática de es-

portes coletivos, incluindo 
a restrição de acesso a qua-
dras e campos.

Continua obrigatório o uso 
de máscara por funcio-
nários de todos os esta-
belecimentos comerciais, 
prestadores de serviços e 
seus clientes.

nomia no consumo de ba-
lões de oxigênio (bujões) que 
têm acabado rápido neste 
momento da pandemia”, ex-
plicou a secretária de Saúde 
de Ibatiba, Nilci Florindo.

“Verificamos que foi feito 
um serviço de requalifica-

ção na Saúde do 
município, ofe-
recendo o cuida-
do necessário à 
população. Estes 
equipamentos 
contribuem para 
que essas ações 
que salvam vidas 

sejam firmadas”, observou o 
presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira.

Conforme informações da 
Secretaria de Saúde, dos 10 
concentradores, quatro se-
rão disponibilizados no Pron-
to-atendimento e outros três 
na Unidade de Saúde Adilão 
Almeida de Lima (Nesf). As 
outras três serão alocadas 
nas unidades de saúde de 
Criciúma, Santa Maria e Pró 

Morar.
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O professor Flávio 
Alcure e o esportista 
Elias Oliveira Alcure 
inspiraram jovens 
na sala de aula e 
no campo de fute-
bol. Parlamentares 
aprovaram Moção 
de Pesar pelo fale-
cimento dos dois 
ilustres personagens 
ibatibenses

A 14ª Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada no dia 6 
de outubro, foi marcada pela 
emoção, durante os discur-

sos dos parlamentares, que 
homenagearam de dois ilus-
tres ibatibenses falecidas no 
início do mês. O professor 
Flávio Alcure e o esportista 
Elias Oliveira Alcure inspira-
ram jovens na sala de aula 
e no campo de futebol, aju-
dando a escrever a história 
do município. 

Como homenagem, os par-
lamentares indicaram Moção 
de Pesar e relembraram his-
tórias, e se emocionaram ao 
falar da trajetória dos ami-
gos. Confira o discurso dos 
vereadores.

Luto: vereadores homenageiam 
professor e desportista de Ibatiba

“É muito triste partici-
parmos de um velório de 
dois primos mais novos. 
Foram dois dias difíceis, 
mas que me fizeram re-
fletir muito sobre o valor 
da vida, que é feita de 
momentos, pelos quais 
temos que passar, sendo 
bom ou não para o nosso 
aprendizado. O Flávio 
e o Elias nos deixaram 
o exemplo dos grandes 
homens que eles foram e 
sempre serão em nossos 
corações”.

Silvio Rodrigues
VEREAdOR

Fernando Vieira
PRESIdENTE

“Turco (Elias Oliveira 
Alcure) era apaixonado 
pelo futebol, junto com o 
nosso amigo José Glória 
que também nos deixou 
há pouco tempo, assim 
como o professor Flávio. 
São pessoas que fazem 
parte da história de 
Ibatiba e fizeram parte 
da vida de muitos jovens, 
seja na sala de aula ou 
nos campeonatos de 
futebol”.

Jorcy Miranda Sangi
VEREAdOR 

“Presto toda a minha 
solidariedade às famílias 
de luto em Ibatiba. 
Que Deus possa estar 
sempre nos guiando, nos 
fortalecendo. Pessoas 
jovens partindo tão cedo 
sempre nos deixam 
muito tristes. Que o 
santo espírito possa 
conduzir cada um de nós 
e que possamos estar 
sempre preparados para 
as ações de Deus”.

Emiliane Ribeiro  
VEREAdORA

“Fui aluna do professor 
Flávio e é impossível não 

se emocionar ao falar 
dele. A todos os familia-

res que passam pelo luto, 
desejo muita fé e toda a 

minha solidariedade”.

Leonardo Alexandrino   
VEREAdORA

“Turco, grande atleta da 
cidade que nos represen-

tou e o professor Flávio 
que todos sempre respei-
taram. Dois homens que 

eu acompanhei e sei o 
quanto eles eram admira-
dos. Tenho muito orgulho 
desses dois amigos. Meus 

sinceros sentimentos, 
Ibatiba está de luto”.

“Tenho certeza de que 
o Turco e o professor 

Flávio já estão ao lado 
do nosso pai maior. 

Nesse momento tão di-
fícil meus sentimentos 
a todos os familiares”.

Ivanito Barbosa  
VEREAdOR

“Presto minha solidarie-
dade a todas as famílias 

enlutadas. Que Deus 
possa confortá-las, e a 

todas as pessoas que 
estão sofrendo com essas 

perdas, que busquem a 
fé, e que Deus possa nos 

dar a coragem e força 
para seguir”.

João Pedro Carvalho Rocha  
VEREAdOR

“Que Deus possa confor-
tar o coração das famí-
lias. São pessoas muito 
queridas em Ibatiba e que 
realmente serão sempre 
lembradas pelas suas 
ações e que tanto agre-
gou ao no nosso municí-
pio. A cidade perdeu dois 
homens que ajudaram 
a escrever a história de 
Ibatiba”.

Roberto Luiz Chaves  
VEREAdOR
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Câmara recebe edição
Especial do Jornal A Notícia

O periódico fundado 
pelos professores 
Roner Roger Padilha 
e José Salotto Sobri-
nho no ano de 1986, 
chega a marca de 
mais de três décadas 
de circulação ininter-
rupta na região 
do Caparaó

A Mesa Diretora da Câmara 
de Ibatiba recebeu, no dia 
5 de outubro, o diretor do 
Jornal A Notícia, tradicional 
veículo de comunicação im-
pressa da Região do Caparaó 
Capixaba, que completou 35 
anos de fundação.  

José Salotto Sobrinho esteve 
na sede do Poder Legislativo 
Municipal para entregar aos 
vereadores Fernando Vieira, 
presidente da Casa, e João 
Pedro Carvalho Rocha, pri-
meiro secretário, exemplares 
de uma edição comemora-
tiva, recheada de histórias 
e com cobertura exclusiva 
da cerimônia realizada pela 
equipe do jornal.

O periódico, fundado pelos 

Câmara recebe visita de vereador de Muniz Freire
Aplicação de Revsol 
e pavimentação nas 
divisas entre Ibatiba 
e Muniz Freire foram 
os assuntos desta-
ques do encontro

A Câmara Municipal de 
Ibatiba recebeu, na última 
semana, a visita do verea-
dor de Muniz Freire, Caique 
Carvalho, para troca de ex-
periências com vereadores 
de Ibatiba. O parlamentar 
foi recebido pelo presidente 
da Casa, Fernando Vieira, e 
pelo vereador Roberto Luiz 
Chaves.

O vereador Caique Car-
valho é Coordenador de 

Políticas de Juventude da 
Associação das Câmaras 
Municipais dos Vereadores 
do Estado do Espírito Santo 
(Ascamves). 

Na pauta do encontro, esti-
veram as demandas das es-
tradas rurais nas divisas de 
Muniz Freire e Ibatiba com 
a aplicação do Revsol e pa-
vimentação rural firmando 
uma parceria entre os dois 
municípios e o Governo do 
Estado do Espírito Santo. O 
Revsol é um rejeito de miné-
rio que o Governo, em par-
ceria com AcerloMittal, está 
doando aos municípios para 
ser utilizado como uma es-
pécie de cobertura para es-
tradas, que promete uma efi-

professores Roner Roger Padi-
lha e José Salotto Sobrinho no 
ano de 1986, chega a marca de 
mais de três décadas de circu-
lação ininterrupta, trazendo as 
principais notícias e informa-
ções da região. A edição espe-
cial chega recheada de entre-
vistas, artigos e depoimentos 
alusivos à trajetória do jornal 
e ao papel que ele representa 
no campo socioeconômico da 
região e de todo o estado do 
Espírito Santo.

O presidente da Câmara, 
vereador Fernando Vieira 
salientou a importância do 
veículo de comunicação para 
o Caparaó Capixaba. “O Jor-
nal A Notícia sempre foi um 
importante canal democrá-
tico de nosso Estado. Em 
35 anos foi uma ferramenta 
importante de comunicação 
da Região e nunca parou um 
dia sequer. Eu reconheço a 
importância dessa equipe, 
tanto que fui autor de uma 
sessão solene que também 
irá homenageá-la no parla-
mento municipal”.

Segundo José Salotto Sobri-
nho, para fechar a edição co-

memorativa foi preciso mer-
gulhar num vasto arquivo 
de 1.300 edições impressas 
e mais de 50 mil fotografias 
catalogadas durante todos 
esses anos.

“Se o papel que durante 35 
anos serviu para imprimir 

nossos sonhos e realidades 
deixar de ser o meio tradicio-
nal de veiculação, nós segui-
remos o caminho virtual com 
a mesma dinâmica que tri-
lhamos as décadas anteriores 
e com uma certeza: o nosso 
propósito persistirá enquan-
to nossas energias permiti-

rem”, explicou Salotto.

A sessão solene prevista 
para setembro foi adiada 
em virtude ao atual Mapa 
de Risco que elevou Ibati-
ba a Risco Moderado. Uma 
nova data será agendada 
para a celebração.

cácia e durabilidades nos 
trechos das zonas rurais. 
Em Ibatiba, mais de 30 km 
de estradas serão benefi-
ciadas com a aplicação do 
produto. 

O parlamentar visitante 
ainda conheceu alguns 
projetos de Lei aprovados 
na cidade, entre eles o PL 
que estabelece a reformu-
lação do Regimento Inter-
no da Casa. 

Para o presidente Fernan-
do Vieira, o intercâmbio 
entre vereadores de dife-
rentes municípios fortale-
ce o espírito democrático 
e as trocas de experiências 
políticas.
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Recuperação de nascentes 
e limpeza de rio na pauta de 
discussões dos parlamentares

Vereadores também 
reforçaram solicita-
ções de serviços nas 
comunidades rurais 
de Ibatiba

É constante a preocupação 
dos parlamentares de Ibatiba 
sobre assuntos relacionados 
ao bem estar e a qualidade 
de vida da população. E para 
isso, o ambiente que circun-
da a região deve ser priorida-
de para os vereadores, que 
reforçaram pedidos de servi-
ços para recuperação de nas-
cente e limpeza do Rio Pardo, 
por exemplo.

O vereador Elias Cândido 
da Silveira, por exemplo, so-

licitou a limpeza da região 
próxima à mina d’água na 
comunidade do Ipê. Já o ve-
reador José Paulo Costa Silva 
destacou a situação do meio 
ambiente do município como 
um todo e reforçou a neces-
sidade de fiscalização do uso 
e manutenção de nascentes 
para proteger a água que 
abastece a população.

“Peço à Secretaria de Meio 
Ambiente mais atenção as 
nossas nascentes, nossas 
águas estão sujas. Precisa-
mos de mais fiscalização e 
serviços de manutenção para 
proteger nossas águas”, des-
tacou o parlamentar.

Outra solicitação para efe-

Ainda durante as últimas 
sessões ordinárias, o verea-
dor João Brito Pereira Filho 
questionou o Poder Exe-
cutivo sobre o andamento 
da aplicação de Revsol nas 
estradas. De acordo com o 
vereador, as estradas estão 
patroladas, mas necessi-
tam urgentemente de apli-
cação de saibro. 

“Peço ao Poder Executivo 
que preste bastante aten-
ção nessa situação de apli-

 A vereadora Emiliane Ri-
beiro Lázaro afirmou a ne-
cessidade de urgência de 
convocação de profissio-
nais de Saúde que foram 
selecionados por meio do 
último processo seletivo 
realizado no município. 
Segundo a parlamentar, 
profissionais estão sobre-
carregados, o que estaria 
prejudicando os atendi-
mentos na Saúde.

cação do Revsol. Enquanto 
esse produto não é aplicado 
precisamos de uma licitação 
para adquirir saibro e jogar 
nas estradas. As vias estão 
patroladas e quando chegar o 
período chuvoso correremos 
o risco de termos proble-
mas”, destacou o vereador. 
Para Criciúma, na região da 
Chácara, o parlamentar tam-
bém pediu que seja feito uma 
limpeza nas vias, região que 
está recebendo investimen-
tos na área turística.

O vereador José Paulo 
Costa Silva também fri-
sou sobre a situação da 
aplicação de Revsol nas 
estradas rurais. “Nossa 
população está ansiosa 
para que esse trabalho 
seja logo realizado. O 
período das chuvas está 
chegando e esse material 
vai contribuir muito para 
a boa circulação de veí-
culos, então precisamos 
acelerar esse trabalho”, 
analisou.

tivação de serviço por parte 
do Poder Executivo veio do 
vereador Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho. Ele 
solicitou novamente que seja 
feita a limpeza do Rio Pardo. 

“O Rio precisa de um servi-
ço de limpeza, de capina e 
de retirada de lixo, urgen-
temente. Próximo a cabana 
Beira Rio também é neces-
sário que seja feita uma lim-
peza”, frisou.

Seguindo a solicitação, o ve-
reador Ivanito Barbosa tam-
bém pediu serviço de revi-
talização do Rio Santa Clara, 
“que está sofrendo com o ex-
cesso de lixo, gerando diver-
sos problemas ambientais”.

EstRAdAs RuRAis: pARlAMENtAREs quEREM 
MANutENçãO NO pERíOdO dAs ChuVAs

VEREAdORA sOliCitA CONVOCAçãO 
dOs pROFissiONAis dA sAúdE

“Até o momento, poucos 
profissionais aprovados no 
processo foram chamados. 
Está faltando motoristas, 
técnicos de enfermagem 
serventes e médicos. A 
situação prejudica os ser-
vidores que estão sobre-
carregados e também os 
moradores. Os funcioná-
rios não estão dando conta 
das demandas, que só au-
mentam”, analisou.
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Sinalização turística ganhará
projeto de revitalização

Implantação e ma-
nutenção da sinali-
zação viária no mu-
nicípio vai garantir 
um trânsito mais 
organização e desta-
cará orientações de 
acesso aos turistas 

Durante discurso em sessão 
ordinária no final de setem-
bro, o vereador Roberto Luiz 
Chaves reforçou sobre a im-

município. Será um trabalho 
muito oportuno, garantindo 
segurança à sociedade”, des-
tacou o parlamentar.  

O vereador participou ainda 
de Audiência Pública reali-
zada em Iúna, na qual foram 
discutidas com a sociedade 
as mudanças na sinalização 
da cidade vizinha e consta-
tou que é necessário realizar 
mudanças também em Ibati-
ba, para dar mais segurança 

portância da manutenção da 
sinalização viária do muni-
cípio, visando garantir uma 
boa organização do trânsito, 
assim como destacando o 
acesso ao Centro de Ibatiba 
e outras localidade de inte-
resse de turistas que passam 
pela região.

“Estive reunido com o pre-
feito Luciano Salgado e com 
o diretor do Detran, Givaldo 
Vieira, e analisamos o proje-
to de manutenção da sinali-
zação de trânsito de Ibatiba. 
Observamos que será reali-
zada a revitalização de sina-
lização horizontal, tais como 
vagas de estacionamento, 
linhas de fluxo, faixas de 
pedestres e lombadas, além 
da nova sinalização do tre-
cho de acesso ao centro do 

aos condutores, ciclistas e 
pedestres.

Além da revitalização na si-
nalização de trânsito, o par-
lamentar destacou a reforma 
do monumento dos tropeiros. 
“Parabéns ao Executivo por já 
anunciar a reforma do monu-
mento. Estamos investindo no 
turismo, nas atividades em-
preendedoras, seguindo para 
o desenvolvimento”, analisou 
Roberto Luiz Chaves.

Estão tramitando 
na Câmara pro-
jetos de Lei que 
prevêem pagamen-
tos de abono e 
complementação 
salarial, além de 
ajuda de custos 
para educadores 
de Ibatiba

Os vereadores de Ibatiba 
analisam, e devem votar 
até meados de novembro, 
projetos de Lei que auto-
rizam o Poder Executivo 
a realizarem o pagamento 
do Piso Nacional do Ma-

gistério, o abono salarial e 
a conceder ajuda de custos 
para os professores efetivos 
adquirirem notebook, apare-
lho celular e contratar pacote 
de serviço de internet.

Um dos projetos autoriza o 
pagamento de abono sala-
rial, de caráter excepcional, 
no valor de até R$ 20.000, 
no exercício de 2021, a to-
dos os profissionais do ma-
gistério remunerados pelo 
Fundeb 70%. 

Os projetos ainda passarão 
pela análise das devidas co-
missões parlamentares.

Vereadores analisam projetos que autorizam 
pagamentos para profissionais da Educação 

EMENdA dE R$ 1,2 MilhãO pARA A EduCAçãO
O vereador João Pedro 
Carvalho Rocha convocou 
a população para votar em 
projeto para aquisição de 
computadores para equi-
par quatro laboratórios de 
informática em escolas 
de Ibatiba. Trata-se de um 

projeto que visa conquistar 
emenda parlamentar no valor 
de R$ 1,2 milhão, por meio do 
edital de seleção de emendas 
do Deputado Federal Felipe 
Rigoni. “Como esse é um pro-
jeto que precisa de votação 
popular, precisamos que os 

cidadãos baixem o aplica-
tivo “Tem Meu Voto” e par-
ticipem, votando no projeto 
para que o município con-
quiste essa emenda tão 
importante e necessária 
para a nossa educação”, 
destacou o vereador.
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