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Parlamentares 
analisam demandas 
da população 
referentes à falta 
de transporte para 
levar pacientes para 
consultas e para 
cirurgias externas

Durante as sessões do mês 
de abril, a deficiência do 
transporte a pacientes de 
Ibatiba voltou a ser pauta 
dos discursos dos vereadores, 
que vêm recebendo inúme-
ras demandas da população, 
carente por atendimento. De 
acordo com os parlamenta-
res, a prestação de serviços 
de transporte a pacientes 
para exames e cirurgias em 
outras localidades está sus-
penso, e aguardando trâmi-
tes licitatórios.

Transporte 
para atendimento 
à saúde é pauta de 
discussão na Câmara

“É preciso verificar o que está 
acontecendo na área do trans-
porte da saúde, se o serviço 
ainda não foi licitado... a em-
presa que poderia atender 
está parada. A demanda é 
grande, principalmente para o 
atendimento de hemodiálise, 
de transplante”, comentou o 
vereador Roberto Luis Chaves. 

Ainda de acordo com o par-
lamentar, o serviço era re-
alizado com eficiência pela 

em Açãoem Ação

empresa de transporte que 
atendia o contrato anterior.

“Tem muita gente perdendo 
consulta e cirurgia. Uma pes-
soa me procurou para levá-la 
para um atendimento, mas 
isso não é papel do vereador, 
é um serviço que tem que ser 
prestado pela administração 
municipal. Muitos de nós, 
vereadores, fazemos vários 
atendimentos para tentar re-
solver a vida da população. O 

Vereadores e assessores 
da Câmara participaram do 
IV Congresso Estadual de 
Vereadores.pág7

Demandas por melhorias em estradas 
e pontes em Córregos dos Carangolas, 
Santa Clara, Santa Clara dos Onofres, 
Córrego dos Inácios e Pontal. pág3

Há dois anos o Procon mantêm um 
atendimento presencial em Ibatiba, em 
um espaço físico cedido pelo município, 
no Centro da cidade. pág4

ATENDIMENTO EM ESPERA
O vereador Ivanito Barbosa também exemplificou um 
caso de morador que aguarda atendimento com orto-
pedista desde o ano passado. “Um homem de mais de 
80 anos fez cirurgia no quadril e ainda não conseguiu 
um atendimento. Há oito meses ele aguarda uma con-
sulta com ortopedista”, alertou o parlamentar.

nosso papel sim é fiscalizar e 
solicitar melhorias para a po-
pulação”, esclareceu o verea-
dor Elias Cândido da Silveira.

O Presidente da Casa de Leis 
informou ainda que é preciso 
diálogo e estudo para tam-
bém não impactar no traba-
lho dos servidores municipais 
responsáveis pela marcação 
dos serviços de transporte da 
Saúde.

“Temos que estudar uma 
solução, uma saída para os 
servidores trabalharem com 
eficiência”, comentou o Pre-
sidente Fernando Vieira. 

“O funcionalismo precisa re-
ceber mais recursos para me-
lhorar os atendimentos ao ci-
dadão”, reforçou o vereador 
João Brito Pereira Filho.
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Elias Cândido
VEREADOR

“Uma pessoa me 
procurou para 
levá-la para um 
atendimento, mas 
isso não é papel 
do vereador, é um 
serviço que tem 
que ser prestado 
pela administra-
ção municipal”.
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O projeto de Lei 
nº 09/22 prevê a 
destinação de 20% 
das consultas e dos 
agendamentos de 
viagens nos veículos 
da saúde para esses 
pacientes 

A Câmara estuda um pro-

Somente nas Uni-
dades de Saúde 
e Instituições de 
Longa Permanên-
cia para Idosos que 
permanece a obri-
gatoriedade de uso 
da proteção facial 

No dia 8 de abril, a Pre-
feitura de Ibatiba publicou 
o Decreto Municipal nº 
029/2022 que desobriga o 
uso de máscara em Ibatiba. 

A decisão segue as novas 
deliberações do Governo 
do Estado, sendo que so-
mente nas Unidades de 
Saúde e Instituições de 

jeto de lei que cria e nor-
matiza o atendimento 
prioritário a pacientes em 
tratamento de neoplasias 
(tumor, câncer). De auto-
ria do vereador Silvio Ro-
drigues, o projeto de Lei nº 
09/22 prevê a destinação 
de 20% das consultas e dos 
agendamentos de viagens 
nos veículos da saúde para 

Atendimento prioritário 
a pacientes em tratamento 
de neoplasias

Nova regulamentação 
sobre o uso de máscara 
em Ibatiba 

Longa Permanência 
para Idosos que perma-
nece a obrigatoriedade 
de uso da proteção facial. 

Ainda de acordo 
com o Decreto, 
em casos de 
sintomas gri-
pais e ou da 
COVID 19, é 
recomendado 
o uso da más-
cara.

O Decreto Muni-
cipal está disponí-
vel para consulta 
por meio do site da 
Prefeitura: www.
ibatiba.es.gov.br. 

esse público. 

Ainda segundo o proje-
to, o portador da doença 
também terá prioridade 
no atendimento a serviços 
públicos municipais. A pro-
posta está em análise pelas 
Comissões e pelos vereado-
res e deverá ser votado nas 
próximas sessões.
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Demandas por 
melhorias em 
estradas e pontes

Abaixo-assinado 
de moradores de 
Cambraia requer 
manutenção de 
estradas

Os moradores já 
entraram em conta-
to com gestores da 
administração muni-
cipal, mas ainda não 
obtiveram retorno 
acerca das solicita-
ções. Parlamentares 
também apontam 
outros locais que 
precisam de melho-
rias emergenciais 

Moradores da localidade 
de Cambraia se reuniram 
e organizaram um abaixo-
-assinado aos poderes mu-
nicipais, solicitando ma-
nutenção das estradas da 
localidade. De acordo com 
ofício enviado á Câmara Mu-
nicipal pelos representantes 
da comunidade rural junto 
ao abaixo-assinado, muitas 
solicitações já foram feitas 
diretamente com a gestão 
municipal, mas que ainda 
não foram atendidas. 

Os vereadores do Legislativo 

Córregos dos Ca-
rangolas, Santa 
Clara, Santa Clara 
dos Onofres, Cór-
rego dos Inácios e 
Pontal são algumas 
das localidades que 
requerem serviços 
de manutenção 

Os parlamentares manti-
veram em suas pautas de 
indicações e requerimen-
tos muitas demandas por 
serviços de construção de 
pontes, recuperação de 
estradas, muitas já solici-
tadas ao Poder Executivo.

“No córrego dos Carango-
las é preciso manutenção 
urgente nas estradas. A 
administração consertou 
um bueiro próximo, mas 
mexeu na terra, fazendo 
com que os moradores 
não conseguissem chegar 
em casa em caso de chu-
va. Os moradores estão 
esperando o produto Rev-
sol, como prometido”, co-
mentou Ivanito Barbosa.  

O parlamentar lembrou 
que na serra do Dalton 
Heringer também é pre-
ciso manutenção nas vias 
para melhorar o trânsito 

foram solidários às solicita-
ções e reafirmaram o com-
promisso de continuarem a 
fiscalizar e cobrar os serviços 
do Poder Executivo na locali-
dade, que conta com inúme-
ras famílias que necessitam 
transitar com segurança, em 
trajetos para escola e para 
escoamento da produção 
agrícola.

“Parabenizo os moradores da 

dos moradores. 

Já o vereador Jorcy Miranda 
Sangi solicitou serviços na 
comunidade Pontal e em 
Santa Clara dos Onofres.

“A Ponte do Pontal (ponte 
do João Nunes) é uma das 
que estão no cronograma 
da administração para ser 
feita. Existem outras pon-
tes que precisam ser recu-
peradas ou construídas em 
diversas localidades. Tam-
bém já cobrei sobre a cons-
trução de bueiros na região 
da Santa Clara dos Onofres. 
É um problema que precisa 
ser resolvido o mais rápido 
possível”, reforçou o parla-
mentar Jorcy Sangi.

A situação das vias em 
Santa Clara também 
foi pauta de indicações. 
“Está complicado, não 
tem como os carros tran-
sitarem direito lá. Peço 
que o Executivo faça o re-
paro”, indicou o vereador 
Elias Cândido da Silveira. 
“No Córrego dos Inácio 
também é preciso con-
sertar uma ponte, que 
está causando transtor-
nos para quem passa na 
comunidade”, concluiu o 
parlamentar.

Cambraia pela atitude, pela 
organização. Nós continuare-
mos cobrando por melhores 
serviços nas estradas rurais 
do município”, comentou o 
vereador Ivanito Barbosa.

Ainda segundo o ofício dos 
moradores, eles estão se or-
ganizando para a criação de 
uma associação, para fortale-
cer as ações e demandas da 
localidade.
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Defesa do consumidor: 
Câmara analisa projeto que 
institui conselho municipal

Ibatiba já conta 
com um Sistema 
Municipal de Defe-
sa do Consumidor, 
com Procon muni-
cipal para prestar 
atendimento à 
população e fiscali-
zar. Parlamentares 
analisam projeto 
que institui e orga-
niza formação do 
Conselho Munici-
pal de Proteção e 
Defesa do Consu-
midor (Comdecon)

Os vereadores de Ibatiba 
analisam o projeto de Lei 

que instituiu o 
Conselho Mu-
nicipal de Pro-
teção e Defesa 
do Consumidor 
(Comdecon) e 
também o Fun-
do Municipal 
de Proteção e 
Defesa do Con-
sumidor. Tais 
iniciativas se 
somam à orga-
nização do Sis-
tema Municipal de Defesa do 
Consumidor – um programa 
que vem sendo implantado 
desde 2016, por meio de um 
projeto aprovado pela Casa 
de Leis e que já resultou em 

Procon Municipal 
atua há dois anos 
em Ibatiba

Confira dicas para 
compras do Dia das Mães

articulações para a implanta-
ção do Procon Municipal.

O projeto em análise, sobre a 
instituição do Conselho Mu-
nicipal, traz diretrizes acerca 

O serviço é realiza-
do em um espaço 
físico cedido pelo 
município, no Cen-
tro da cidade

Desde fevereiro de 2020, 
por meio de um Termo de 
Cooperação Técnica entre 
o Procon Estadual e a Pre-
feitura, Ibatiba conta com 
uma sede municipal do 
Procon. O serviço é reali-
zado em um espaço físico 
cedido pelo município, na 
Sala do Empreendedor, no 

A primeira dica é 
sair de casa já com 
uma definição do 
que vai ser adqui-
rido. Isso facilita 
a comparação de 
preços, a qualidade 
e praticidade do 
produto 

Com a proximidade do Dia 
das Mães, o comércio se 
movimenta na expectativa 
de muitas vendas e o con-
sumidor vai em busca do 
presente para não deixar a 
data passar em branco. Para 
tirar algumas dúvidas em 
relação a este período, o 
Instituto Estadual de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-ES) preparou 
algumas orientações.

Centro da cidade. 

Com esta iniciativa, os mo-
radores têm acesso fácil e 
rápido aos serviços de de-
fesa do consumidor, entre 
outras vantagens. Entre ou-
tras atuações, o órgão tem 
o papel principal de orientar 
as relações de consumo. A 
sede do Procon Municipal 
fica na Rua Salomão Fa-
dlalah, 255, Centro de Iba-
tiba, com expediente de 
segunda a sexta-feira, das 
12h às 18h. Telefone: (28) 
3543-0284.

das atribuições 
e composição 
dos membros. 
O Comdecon 
será composto 
por oito mem-
bros titulares e 
seus respectivos 
suplentes, com 
a seguinte for-
mação: quatro 
representantes 
do Poder Execu-
tivo Municipal, 

um representante da asso-
ciação comercial e industrial 
de Ibatiba, um representante 
da OAB local e dois represen-
tantes dos consumidores. Os 
membros terão mandatos de 

dois anos, podendo ser pror-
rogado por igual período.

O Comdecon tem como 
atribuições atuar em estra-
tégias e ações de proteção 
e defesa do consumidor, 
estabelecer diretrizes, pro-
mover atividades, projetos 
e eventos educativos e cien-
tíficos, e também auxiliar na 
administração dos recursos 
financeiros do Fundo Muni-
cipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (para serem 
utilizados com custeio de 
trabalhos técnicos, proce-
dimentos investigatórios, 
materiais educativos, entre 
outras iniciativas).

CONFIRA AS DICAS PARA COMPRAS ON-LINE:

Buscar informações sobre o site, verificar qual o endereço fí-
sico do fornecedor, e seus dados cadastrais e se existe algum 
telefone ou e-mail para esclarecimento de eventuais dúvidas;

Verificar as medidas que o site adota para garantir a privacida-
de e segurança dos usuários;

Não fornecer informações pessoais desnecessárias para reali-
zação da compra;

Guardar todos os dados da compra, como nome do site, itens 
adquiridos, valor pago e forma de pagamento, número de pro-
tocolo da compra ou do pedido etc;

Exigir Nota Fiscal.

LOJAS FÍSICAS

Pesquise os preços dos produtos e dos serviços e considere sem-
pre a possibilidade de pagar à vista ou em parcelas sem juros;

Os produtos expostos devem exibir os preços à vista, a prazo e 
a taxa de juros aplicada e a forma de pagamento;

Os eletrônicos ou eletrodomésticos devem ser testados, sem-
pre que possível, na loja. Quando o produto for entregue em 
casa, deve-se somente atestar o recebimento após conferir o 
perfeito estado de funcionamento;

Na compra de produtos em promoção, o consumidor também 
tem seus direitos garantidos. Se o produto apresentar defeitos, 
tem direito à reparação ou à restituição do valor pago. 

Não pode ser exigido um valor mínimo para a utilização do car-
tão de crédito. 

A nota fiscal deve ser exigida, pois ela é essencial para a troca, 
garantia e eventual reclamação.

em Açãoem Ação
abril de 2022  |  Ano VIII  |  Número 904



Vereadores analisam projeto de 
atualização do Regimento Interno

O novo Regimento 
Interno da Câmara de 
Ibatiba, por meio de 
Projeto de Resolução, 
poderá ser votado no 
dia 10 de maio

A Câmara Municipal de Ibati-
ba realizou, no dia 11 de abril, 
a 5ª Sessão Ordinária do ano 
de 2022. As sessões seguem 
sendo realizadas no auditório 
da Escola Eunice Pereira Silvei-
ra, diante da reforma da Sede 
do Poder Legislativo. Durante a 
Sessão, os vereadores aprova-
ram diversas indicações, reque-
rimentos e moções. Na pauta 
do dia, o presidente da Casa, 
Fernando Vieira, destacou o 
projeto de Resolução que tra-
ta da reforma do Regimento 
Interno em fase de finalização.

O documento foi entregue 
aos 11 vereadores que terão o 
prazo de 15 dias para analisar 
o Novo Regimento. 

O projeto de Resolução de 
reforma do Regimento Inter-
no poderá entrar em votação 
na sessão ordinária do dia 10 
de maio. “Estamos abertos 

Conselho Tutelar pede ajuda para 
elaboração de políticas públicas

Por meio de ofício 
á Câmara, entida-
de relatou número 
de casos atendidos 
e pediu apoio dos 
parlamentares na 
criação de progra-
mas voltados para 
a promoção de 
qualidade de vida 
de crianças e ado-
lescentes 

Na sessão do dia 26 de 
abril, os parlamentares 
de Ibatiba se solidariza-
ram à solicitação do Con-
selho Tutelar de Ibatiba. 
Por meio de relatório de 

às sugestões dos vereado-
res, que estão estudando o 
projeto, para que possamos 
discutir e votar o novo Re-
gimento”, disse o Presidente 
da Casa, Fernando Vieira.

A reformulação tem o objetivo 
de tornar o documento atua-
lizado, moderno, dinâmico e 
desta forma agilizar e facilitar 
os trabalhos legislativos. O 
regimento interno é um docu-
mento que regulamenta o fun-
cionamento da Casa de Leis. 

O benefício do regimento é 
tornar suas partes integradas 
às regras do Parlamento, fun-
cionando como uma espécie 
de acordo coletivo e tornan-
do as atividades mais harmô-
nicas conforme as necessida-
des das práticas legislativas.

O Regimento Interno da Câ-
mara de Ibatiba é datado da 
década de 1980. “A atualiza-
ção é muito importante, fará 
com que nossas atividades se 
modernizem, além de contri-
buir para maior participação 
da população”, comentou o 
vereador João Pedro Carva-
lho Rocha.

atendimentos, a entidade 
solicitou ajuda do Legislati-
vo para a elaboração de po-
líticas públicas voltadas para 
promoção e criação de ações 
que resultem em qualidade 
de vida das crianças e dos 
adolescentes. 

No documento, o Conselho 
relatou o número e tipifica-
ção dos atendimentos nos 
últimos meses. Constam 
casos de abuso sexual, con-
flitos familiares diversos, uso 
de entorpecentes, doença 
mental, negligência familiar, 
evasão escolar, maus tratos, 
automutilação e tentativa de 
homicídio. 

Os parlamentares sugeriram 
a realização de encontros 
para discutir propostas.

COMBATE À 
EXPLORAÇÃO
Uma das ações já em anda-
mento é o projeto de criação 
do Dia Municipal de Comba-
te à Exploração de Crianças 
e Adolescentes. O projeto, 
De autoria da vereadora 
Emiliane Ribeiro Lázaro, está 
em análise das Comissões da 
Câmara e prevê a realização 
de ações educativas e de 
apoio ao combate à explora-
ção de jovens.
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Parlamentar alerta 
para cuidados no 
combate à dengue 

Seguindo as orien-
tações da Secretaria 
de Estado da Saúde, 
vereador indica ser-
viço de fumacê em 
bairros de Ibatiba

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) alerta para 
o aumento do número de 
casos de dengue relem-
brando da importância do 
combate ao Aedes aegypti. 
Eliminar os criadouros do 
mosquito pode garantir a 
proteção de toda a comu-
nidade contra possíveis en-
demias, já que a dengue é 
uma doença sazonal, com 
maior incidência em perío-
dos de chuva e calor. 

Durante seu discurso na ses-
são do dia 11 de abril, o ve-
reador Roberto Luís Chaves 
analisou a situação de Ibati-
ba. “Próximo ao Brasil Novo 
é preciso que a administra-
ção leve o fumacê, porque na 
localidade tem muita mata 
por perto. Acredito que um 
carro de porte maior, uma 
caminhonete, possa lançar o 
fumacê, passando nos bair-
ros e comunidades do mu-
nicípio, evitando que nossa 
população seja acometida 
por mais esse problema de 
saúde”, analisou.

O parlamentar informou ainda 
que já há casos de contamina-
ção crescendo no município. 
“É importante o alerta”, frisou.

Estado disponibiliza vacina 
contra meningite C para 
adolescentes

Em Nota Técnica 
encaminhada aos 
municípios capixa-
bas, a Secretaria da 
Saúde (Sesa) passou 
a disponibilizar a 
imunização contra 
a meningite C aos 
adolescentes de 13 
a 19 anos ainda não 
vacinados

A Secretaria da Saúde (Sesa) 
passou a disponibilizar a 

imunização contra a menin-
gite C aos adolescentes de 
13 a 19 anos ainda não vaci-
nados. A ação teve início no 
dia 11 de abril e acontecerá 
de forma temporária até o 
dia 30 de junho. A medida 
visa à melhoria na cober-
tura vacinal e também à 
proteção da população ca-
pixaba, uma vez que se tra-
ta de um dos públicos res-
ponsáveis pela manutenção 
da transmissão da doença. 
Esta é uma ação que conta 

com apoio das Secreta-
rias Municipais de Saúde. 

A imunização será feita 
com a vacina Meningocó-
cica C conjugada durante a 
rotina das salas de vacina-
ção, podendo ser adminis-
trada na mesma ocasião 
ou com qualquer intervalo 
de outras vacinas.

Em 2022, até a última se-
gunda-feira (04), o Estado 
já havia confirmado nove 
casos de doença meningo-
cócica, com quatro óbitos 
registrados, apresentando 
uma letalidade de 44,4%. 
Em 2021 foram quatro 
casos e três óbitos, e em 
2020, cinco casos e três 
óbitos.

A meningite é uma doença 
grave e que pode levar a 
óbito. A vacina é a melhor 
forma de prevenção.

QUATRO MIL 
CASOS EM 2022
O Espírito Santo já regis-
trou, neste ano, 4.620 
casos de dengue. Se com-
parado ao mesmo período 
do ano passado, são 262 
casos a mais.

Já em relação a zika e Chi-
kungunya, até esta sema-
na, foram 248 e 983 casos, 
respectivamente, contra 
406 e 1.368 do mesmo 
período de 2021.  

Os boletins epidemiológi-
cos são divulgados sema-

nalmente pela equipe do 
Núcleo Especial de Vigi-
lância Ambiental, da Sesa.

ELIMINAÇÃO 
DOS FOCOS DO 
MOSQUITO
A população precisa ficar 

atenta com a limpeza dos 
quintais e objetos que 
acumulam água.

A limpeza deve ser fei-
ta, no mínimo, sema-
nalmente, pois é pre-
ciso considerar o ciclo 
biológico do mosquito, 
que ocorre de três a oito 
dias.

QUEM PODE RECEBER:
4Adolescente de 13 a 19 anos nunca vaci-

nado com meningo C ou ACWY; 

4Adolescente de 13 a 19 anos vacinado 
com meningo C ou ACWY quando estava 
abaixo de 11 anos de idade. 
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Sustentabilidade, 
empreendedorismo e inovação 
discutidos em congresso

Vereadores e asses-
sores da Câmara 
Municipal de Ibatiba 
participaram do IV 
Congresso Estadual 
de Vereadores 2022

Os vereadores e os assesso-
res da Câmara participaram 
do IV Congresso Estadual de 
Vereadores 2022 (Congre-
ves), que teve como tema 
“Sustentabilidade, Empre-
endedorismo e Inovação”. 
O evento foi promovido pela 
Associação das Câmaras Mu-
nicipais e de Vereadores do 
Estado do Espírito Santo (As-
camves), em parceria com o 
Instituto Capacitar Para Le-
gislar - ICPL e com o Governo 
do Estado do Espírito Santo.

O presidente da Casa de 
Leis, Fernando Vieira, e os 
vereadores João Pedro Car-
valho Rocha, Elias Cândido 
da Silveira, Ivanito Barbosa, 

Executivo e Legislativo 
buscam em Brasília 
recursos para o município

Sessão solene 
homenageará 
mulheres

Vereadores e pre-
feito de Ibatiba 
participam da XXIII 
Marcha dos Prefei-
tos, que acontece 
entre os dias 25 a 
28 de abril. Meta é 
visitar todos os de-
putados e senado-
res do ES em busca 
de recursos

Até o dia 28 de abril, os 
vereadores Elias Cândi-
do da Silveira, João Bri-
to e Roberto Luis Chaves 
acompanham o prefeito 
Luciano Salgado em Brasí-
lia, durante a XXIII Marcha 
dos Prefeitos. Aproveitan-

Sessão “Mulheres 
Inspiradoras” será 
realizada na noite 
de 4 de maio, na 
Escola Eunice Pe-
reira da Silveira

Com o tema “Mulheres 
Inspiradoras”, a Câmara 
Municipal realiza sessão 
solene no dia 4 de maio, 
às 19h, no auditório Dimas 

do a agenda, eles visitarão 
todos os deputados e sena-
dores do Espírito Santo em 
busca de novos recursos.

Além disso, a comitiva ten-
tará, junto ao Ministério da 
Educação, resolver uma pen-

dência relacionada à qua-
dra de esportes da Escola 
Municipal David Gomes. 

Acesse o projeto na ín-
tegra por meio do portal 
da Câmara (www.ibatiba.
es.leg.br).

a vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro, a diretora Legislativa 
Bruna Loura e o procurador 
Leandro Santos integraram a 
equipe do Legislativo de Iba-
tiba durante o evento, reali-
zado no município da Serra.

O Congresso é destinado a 
vereadores e assessores le-
gislativos de todo o Estado e 
dos estados vizinhos que es-
tejam em busca de ampliar a 
rede de conhecimentos acer-
ca do trabalho legislativo nas 
mais diversas esferas.

O presidente da Câmara, 
Fernando Vieira, destacou a 
importância do evento para 
o cenário político estadual. 
“O vereador é muito im-
portante para a sociedade 
e para o desenvolvimento 
sustentável de um municí-
pio. Destaco que as Câma-
ras Municipais são compos-
tas por vereadores eleitos 
diretamente pelo povo, para 

uma legislatura de quatro 
anos com atribuições cons-
titucionais de legislar e fis-

calizar, assim é mais que 
importante, é fundamental 
que busquem capacitações 

para exercer com excelência 
a sua função”, ressaltou o 
presidente.

Duarte Trindade, na Escola 
Eunice Pereira da Silveira. 

De acordo com o projeto 
de Lei nº 07/2022, apro-
vado pelos parlamentares, 
a sessão será promovida 
em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. 
O evento será transmitido 
ao vivo pelos canais de co-
municação oficiais da Câ-
mara de Ibatiba.
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Indicações são para 
fornecimento de 
serviços de apoio às 
crianças durante au-
las esportivas e tam-
bém de atendimento 
odontológico 

Paralelamente às discussões 
sobre as políticas públicas do 
município para promoção da 
juventude, a Câmara de Iba-
tiba se mobiliza para fiscali-
zar e indicar ações que pos-
sam desenvolver a educação 
e o bem-estar dos jovens.

Vereador solicita 
parcerias para 
jovens esportistas

O vereador Leonardo David 
Alexandrino, por exemplo, 
reforçou algumas deman-
das em seus discursos, es-
pecialmente em serviços 
básicos que podem fomen-
tar a participação das crian-
ças e adolescentes em prá-
ticas esportivas.

“Solicito que a secretaria de 
Esporte tenha uma parceria 
com a secretaria de Agricul-
tura para fornecer frutas e 
lanches para as crianças du-
rante as aulas dos progra-
mas esportivos”, sugeriu o 

Políticas públicas 
para juventude 
serão debatidas a 
nível municipal

Ibatiba terá calendário 
de eventos 2022

Executivo e Legis-
lativo se reúnem 
com Presidente do 
Conselho Estadual 
de Juventude para 
levantar informa-
ções sobre o Fundo 
Estadual de Polí-
ticas para Juven-
tude, implantação 
dos Centros de 
Referências, entre 
outras pautas a 
serem estudantes 
pelo município

Com o objetivo de levan-
tar informações e discutir 
sobre a municipalização 
das Políticas Públicas para 
Juventude, o vereador 

Na programação 
inicial, em torno de 
35 eventos deverão 
acontecer na Terra 
dos Tropeiros, aten-
dendo diversas de-
mandas culturais e 
esportivas no muni-
cípio, além de apoiar 
o desenvolvimento 
econômico

Motofest, Feira Verde, Cor-
pus Christi, Dia da Cons-
ciência Evangélica, Prosa 

João Pedro Rocha e o pre-
feito de Ibatiba Luciano 
Salgado se reuniram com 
o Presidente do Conselho 
Estadual de Juventude 
(Cejuve), Ramon Matheus 
dos Santos e o vice-presi-
dente da Associação dos 
Municípios do Espírito 
Santo (Amunes), Euclé-
rio Sampaio no dia 18 de 
abril, em Vitória. 

Na oportunidade foram 
abordadas informações 
sobre o Cejuve, as diretri-
zes do Fundo Estadual de 
Políticas para Juventude, 
formas de implantação dos 
Centros de Referências da 
Juventude (CRJ) no Estado, 
entre outros temas.

e Rango, Semana do Tro-
peiro, Festa da Cidade e 
Campeonato Municipal, são 
algumas das programações 
definidas pela Prefeitura de 
Ibatiba até dezembro deste 
ano. O calendário de even-
tos deverá ser lançado nos 
próximos dias.

Na programação inicial, em 
torno de 35 eventos deve-
rão acontecer na Terra dos 
Tropeiros, atendendo diver-
sas demandas culturais e es-
portivas no município, além 

parlamentar.

Ainda de acordo com o ve-
reador, seria importante que 
os jovens tenham apoio com 
serviço de saúde bucal, para 
melhoria no desempenho.

“Além disso, seria impor-
tantíssimo que outra par-
ceria com a secretaria de 
Saúde pudesse oferecer 
atendimento odontológico 
para esses jovens. Muitos 
sofrem por falta de cuida-
dos”, analisou Leonardo Da-
vid Alexandrino. 

de apoiar o desenvolvi-
mento econômico. Todos 
os eventos acontecerão, 
caso as restrições devido 
o coronavírus não voltem 
a acontecer, e as questões 
financeiras permitem a re-
alização de todas as inicia-
tivas planejadas. 

A perspectiva do Poder Exe-
cutivo é ter um Calendário 
de Eventos regional e não 
somente da Terra dos Tro-
peiros, para fortalecer o tu-
rismo no Merco IM.
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