
Vereadores também 
homenagearam três 
ex-prefeitos e o atual 
gestor com a Co-
menda Parlamentar 
Leopoldino Ribeiro 
da Silva pelos ser-
viços prestados ao 
município

Para celebrar o 34º aniversá-

em Açãoem Ação

rio de emancipação política 
do município de Ibatiba, co-
memorado no dia 07 de no-
vembro, a Câmara Municipal 
entregou a 18 personalidades 
o título de Cidadão Ibatiben-
se. Os vereadores também ho-
menagearam três ex-prefeitos 
e mais o atual gestor com a 
Comenda Parlamentar Leo-
poldino Ribeiro da Silva pelos 
relevantes serviços prestados 

Concessão de fornecimento de 
água e tratamento de esgoto 
é tema de avaliações dos 
vereadores. 

Valorização do servidor: 
parlamentares reconhecem e 
prestam homenagem a quem se 
destacou em 2015.

Moradores e turistas 
comemoram os 34 anos de 
emancipação de Ibatiba com 
festa e shows.pág5pág2 pág3
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Cidadão Ibatibense: Câmara 
concede títulos a 18 personalidades

ao município.

A cidadania ibatibense é en-
tregue à pessoas nascidas em 
outros municípios e que con-
tribuíram para o crescimento e 
o desenvolvimento do municí-
pio. O Presidente da Câmara, 
Marcus Rodrigo Amorim de 
Freitas (Marquinho Delega) e 
os vereadores Carlos Alberto 
dos Santos (Beto da Saúde), 
João Brito (Jango), Elias Cân-
dido da Silveira, Ezequias Ma-
riano, Ivanito Barbosa, Jorcy 
Sangi e Silvio do Barateiro es-
tiveram presentes à cerimônia, 
que contou com a participa-
ção de familiares e amigos dos 
homenageados, além de auto-
ridades da cidade.

“A entrega dos títulos é uma 
ação para homenagear pes-
soas que contribuíram e estão 
contribuindo para o desenvol-

vimento da cidade. Agradeço 
a todos os homenageados por 
escolherem Ibatiba para tra-
balhar e morar, pois agora são 

oficialmente nossos irmãos, 
nossos conterrâneos”, comen-
tou o Presidente da Câmara, 
Marcus Rodrigo Amorim.

“A minha responsabilidade 
aumentou a partir do mo-
mento que recebo o título. 
Agradeço a Ibatiba por isso. 
Cheguei aqui em 1994 e 
pude exercer a odontologia 
pela primeira vez. Grandes 
coisas aconteceram pra 
mim no município. Cada vez 
mais darei o meu melhor 
para Ibatiba se destacar no 
cenário estadual e nacional”, 
discursou Adauto de Almei-
da Oliveira.

“Eu e a Drª Nália fomos 
os primeiros médicos 
da saúde da família de 
Ibatiba. Fizemos um 
trabalho e dividimos 
o município. Hoje sou 
pediatra neonatologista. 
É muito bom saber que 
meus amigos continu-
am aqui. Em Ibatiba foi 
onde comecei minha 
profissão”, comentou o 
médico Luis Antônio 
Amorim Florindo.

 “Agradeço às escolas que 
me receberam aqui com 
muito carinho, principalmente 
em Perobas e em Crisciúma. 
Pude aprender bastante e 
crescer muito nessas escolas. 
Dedico essa homenagem 
aos professores e pedagogos 
porque são pessoas que têm 
se dedicado ao crescimento 
do município. Agradeço a 
confiança”, disse a professo-
ra Carla Kelma Araújo de 
Almeida.

“Agradeço a 
oportunidade e 
digo que estou 
muito feliz pela 
homenagem 
em meio a 
tantas pessoas 
ilustres”, disse 
o professor 
e diretor da 
escola de 
Crisciúma, 
Antônio César 
da Silva.

“É uma grande honra rece-
ber essa homenagem. É um 
orgulho servir a essa cidade 
e aos moradores. Hoje, 
me sinto um pouco mais 
capixaba. São seis anos 
morando nessa cidade, que 
está tendo uma importân-
cia muito grande na minha 
vida pessoal e profissional 
e que me proporcionou 
tantas experiências boas”, 
comentou o diretor do Ifes, 
Flávio Penna.

“É uma homenagem 
belíssima, uma vez 
que Ibatiba reconhece 
as pessoas que são 
merecedoras. Me sinto 
honrada. Levarei comigo 
essa honraria pra eu 
sempre me lembrar o 
quanto poderei fazer para 
o povo de Ibatiba. É uma 
responsabilidade muito 
grande”, analisou a De-
putada Estadual Janete 
de Sá.

MaIs fotos na págIna 06
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O mês de novembro foi 
marcado por muitas lem-
branças boas, de gente que 
faz a diferença no serviço 
público de Ibatiba, por per-
sonalidades que fizeram a 
história da cidade ao longo 
dos anos. Nós vereadores 
tiramos alguns minutos dos 
nossos dias para indicarmos 
nomes para receberem im-
portantes homenagens na 
nossa Casa de Leis.

Realizamos sessões sole-
nes em comemoração ao 
Dia do Servidor e também 
ao Aniversário de emanci-
pação política de Ibatiba, 
com a entrega de títulos 
de Cidadão Ibatibenese e 
da Comenda Parlamentar 

Leopoldino Ribeiro da Silva. 
Esta última homenagem é 
feita ao atual e aos ex-prefei-
tos da cidade, pelos serviços 
prestados à população.

São cerimônias simples, mas 
que pra nós têm muito signi-
ficado, pois conseguimos re-
conhecer as pessoas que con-
sideramos exemplares na sua 
atuação social, econômica e 
política e que se destacam na 
vida do ibatibense.

Nas próximas páginas, o leitor 
poderá conferir a cobertura 
dessas sessões solenes, assim 
como ficar informado sobre 
nossa atuação nas últimas se-
manas, em especial, sobre as 
discussões do projeto de Lei 

em Açãoem Ação
Conversa com o presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN)
VICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º SECRETÁRIO Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br
<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP

 Ezequias Mariano
 ezequias.mariano@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br
<	João Brito Pereira Filho - PV

 Jango
 joao.brito@camaraibatiba.es.gov.br
<	Jorcy Miranda Sangi - PSD

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br
<	Luciano Miranda Salgado - PMDB

 Luciano Salgado
 luciano.salgado@camaraibatiba.es.gov.br
<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
<	Silvio Rodrigues de Oliveira - PMDB

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br
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Contem comigo!!

Personalidades merecem 
reconhecimento

do Plano de Saneamento 
de Ibatiba e da concessão 
para captação de água e 
tratamento de esgoto para 
a Cesan, prevista para os 
próximos 30 anos.

Nas sessões deste mês, os ve-
readores de Ibatiba discutiram 
os termos do projeto de Lei 
que institui o Plano Municipal 
de Saneamento Básico desti-
nado à execução dos serviços 
de água e esgotamento sani-
tário e também a renovação 
do convênio com a Cesan para 
mais 30 anos.

Os parlamentares discutem 

Concessão de fornecimento 
de água e tratamento de 
esgoto é tema de avaliações 
dos vereadores

a inclusão de termos mais in-
cisivos por parte da empresa 
no que se refere a melhoria 
da prestação de serviços, e 
em especial, em investimen-
tos e ações na área ambien-
tal, em reflorestamento e na 
preservação de nascentes. 

“No projeto de Lei consta 
que a concessão é para os 
próximos 30 anos e nós não 
queremos nada mais do que 
respeito para a população. A 
empresa quer isenção de im-
postos e doação de terreno. 
Queremos saber se algum dia 
a Cesan fez alguma coisa por 
Ibatiba. Vamos ter que pagar 
por uma empresa que nunca 
plantou uma árvore na cida-
de. Precisamos reflorestar o 
município”, comentou o Pre-
sidente da Câmara, Marqui-
nho Delega.

“A Cesan não vem sendo 
responsável em Ibatiba. É 
preciso investir nos recursos 

hídricos do município. A crise 
hídrica existe e precisamos 
de ajuda”, completou o vere-
ador Ezequias Mariano.

Os vereadores já agendaram 
reuniões com os representan-
tes da Cesan para esclarece-
rem alguns pontos do projeto 
de Lei e buscar parcerias para 
projetos de reflorestamento e 
proteção de nascentes.

“Uma empresa que 
nunca plantou uma 
árvore na cidade”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE

“A Cesan não vem 
sendo responsável 
em Ibatiba”.

Ezequias Mariano
VEREADOR
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Moradores e 
turistas também 
comemoraram 
com shows

Para comemorar o 34º ani-
versário de emancipação 
política e administrativa de 
Ibatiba, além da sessão sole-
ne de entrega de títulos de 
Cidadão Ibatibense, a popu-
lação do município conferiu 
vários shows entre os dias 06 
e 08 de novembro, durante o 
Ibatiba Country. 

O evento foi realizado por 
uma empresa de eventos e 

trouxe como atração nacio-
nal a dupla sertaneja Jads 
e Jadson, que reuniu mais 
de dez mil pessoas. “Foi um 
show muito bom. O público 
compareceu e cantou todos 
os nossos sucessos. Ficamos 
muito felizes com a acolhida 
que recebemos dos morado-
res de Ibatiba”, comentou o 
cantor Jadson, após a apre-
sentação da dupla.  

Para garantir a identidade 
cultural da região a cantora 
ibatibense Camila Gabriel foi 
convidada pela dupla para di-
vidir o palco. “É uma emoção 
muito grande, pois além de 

Ibatiba completa 34 
anos de emancipação 
política e administrativa

3

cantar com essa dupla que 
está no auge, comemoramos 
mais um aniversário da mi-
nha cidade amada”, ressal-
tou a cantora.  

O evento também contou 
com outras atrações e animou 
todo o público com muita mú-
sica sertaneja e forró.

Presentes no evento, o Pre-
sidente da Câmara de Ibati-
ba, Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo, e o vereador Eze-
quias Mariano destacaram 
a grande movimentação de 
negócios que eventos gran-
des como esse geram na 

Conheça um pouco da história de Ibatiba
A população de Ibati-
ba conseguiu a eman-
cipação em 07 de 
novembro de 1981

A história de Ibatiba começa 
na segunda metade do sécu-
lo XIX, quando agricultores 
mineiros e cariocas migraram 
para a região do Rio Pardo e 
lá se estabeleceram com suas 
famílias e também alguns 
escravos. Surgiram assim, as 
primeiras propriedades rurais 
da região. 

No final do século XIX uma 
doação de terras feita pelo 
Sr. Manoel da Silveira à Igreja 
Nossa Senhora do Rosário deu 

origem ao povoado que pas-
sou a se chamar Vila do Rosá-
rio pertencendo ao município 
de Rio Pardo, hoje Iúna. 

Aos primeiros colonizadores 
seguiram imigrantes prove-
nientes do Líbano, que se 
estabeleceram por volta de 
1908. A vila foi promovida à 
categoria de distrito em 1918. 

Em 1944, por determinação do 
IBGE, a Vila do Rosário passou a 
se chamar Vila de Ibatiba. 

No fim da década de 40 che-
gou a notícia de que uma nova 
rodovia federal seria construí-
da e cortaria a região, passan-
do por Ibatiba. Mas somente 

cidade. “Apesar 
da dificuldade 
que estamos en-
frentando, com a 
ajuda de grandes 
parceiros foi pos-
sível realizar uma 
grande festa do 
jeito que o nosso 
povo merece. Os 
hotéis e restau-
rantes lotaram 
e o comércio alavancou as 
vendas”, avaliou o Presidente 
da Câmara, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo.

“O povo do nosso município 
gosta muito de festa e há 

muito tempo eles estavam 
carentes de bons eventos. 
Uma data tão importante, 
como o aniversário da nossa 
cidade, não poderia ser pas-
sada em branco”, comentou 
o vereador Ezequias Mariano.

na década de 50 foram feitas 
as primeiras demarcações da 
nova rodovia e mais tarde, em 
1963, foram iniciadas as obras 
de construção. 

Com a inauguração da BR 262 
em 1969, o distrito de Ibati-
ba passou a ter mais acesso à 
comercialização de produtos 
variados e a receber maior nú-
mero de migrantes. Tal fato 
fez com que o distrito se de-
senvolvesse rapidamente em 
poucos anos, o que despertou 
o desejo de emancipação po-
lítica e administrativa de seus 
moradores. 

Com a criação de um movi-
mento pró-emancipação na 

década de 70, a população 
de Ibatiba conseguiu a eman-
cipação em 07 de novembro 
de 1981, garantida pela Lei Nº 
3.430, que criou o município 
de Ibatiba, desmembrado do 
de Iúna. Sua instalação se deu 
em 31 de janeiro de 1983.

VoCê sabIa?
O nome Ibatiba é um 
vocábulo da língua tupi-
guarani que, segundo 
algumas versões, 
significa fruta doce, mas 
outras sugerem que o 
significado real é pomar. 



que movimentam a máquina 
administrativa. As dificulda-
des e os cortes acontecem, 
mas espero que essa situa-
ção possa ser resolvida. Pa-
rabéns a todos que fazem o 
trabalho do dia a dia do mu-
nicípio com tanto carinho”, 
disse o vereador Elias Cândi-
do da Silveira.

4
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Sessão solene 
reconheceu os 
trabalhos de 61 
servidores de 
destaque no 
último ano

Como forma de reconhecer 
os servidores municipais que 
desempenham importantes 
trabalhos no serviço público 
de Ibatiba, a Câmara promo-
veu uma sessão solene no dia 
04 de novembro, na qual 61 
funcionários públicos dos po-
deres Executivo e Legislativo 
receberam homenagens. O 
evento, de autoria do verea-
dor Luciano Salgado, também 
lembrou o Dia do Servidor, 
comemorado nacionalmente 
no dia 28 de outubro. 

destacou o vereador propo-
nente Luciano Salgado.

De acordo com o Presidente 
da Câmara, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo (Marqui-
nho Delega) os servidores 
precisam ser reconhecidos 
também por outras formas 
de valorização profissional.  
“Sem bons servidores a Pre-
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Valorização do servidor: 
parlamentares promovem 
homenagens

dos serviços públicos, que 
não pode cair. E o servidor 
dá até a última gota de san-
gue pra que tudo seja feito 
da melhor forma possível. 
Acho que o Dia do Servidor 
é uma data importante pra 
se comemorar. Podem ter 
certeza que lembrar de dar 
um carinho aos servidores 

Marquinho Delega
PRESIDENTE

“Sem bons servidores 
a Prefeitura não fun-
ciona. Esta Casa está 

à disposição para 
discutirmos melho-
rias para o servidor 

e para o desenvolvi-
mento de Ibatiba”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR 

“Essa é uma das mais 
justas homenagens 
que podemos fazer. 
Jamais teremos um 
município sem a 
força dos funcioná-
rios públicos. São 
eles que constroem 
nossa cidade”.

Elias Cândido da Silveira
VEREADOR 

“Parabéns a todos 
que fazem o traba-
lho do dia a dia do 
município com tanto 
carinho”.

“Estamos passando 
por um momento 

difícil. O Sindicato 
entende que alguns 
cortes são necessá-

rios, mas nós também 
ficamos preocupados 
com a qualidade dos 

serviços públicos”.

Edson Geraldo Salôto
PRESIDENTE DO SINDICATO

Luciano Salgado
VEREADOR

“É um momento 
de valorizarmos os 
profissionais que 
fazem a máquina 
pública funcionar de 
verdade”.

feitura Municipal não funcio-
na. E para isso, precisamos 
valorizar mais esses traba-
lhadores, e, principalmente, 
debater um plano de cargos 
e salários para que se sintam 
motivados. Esta Casa está à 
disposição para discutirmos 
melhorias para o servidor e 
para o desenvolvimento de 
Ibatiba”, destacou. 

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Ibatiba, Edson Geraldo Sa-
lôto também analisou situ-
ação de cortes de funcio-
nários. “Estamos passando 
por um momento difícil. O 
Sindicato entende que al-
guns cortes são necessários 
pra ajustar a máquina, mas 
nós também ficamos preo-
cupados com a qualidade 

Confira a galeria de fotos 
no portal da Câmara 
www.camaraibatiba.es.gov.br. 

“É um momento de valori-
zarmos os profissionais que 
fazem a máquina pública 
funcionar de verdade. Infe-
lizmente nós temos limita-
ções legislativas que nos im-
pendem de promover outras 
formas de valorização e não 
permitem que nós possamos 
garantir melhores salários 
para os servidores. Agradeço 
a todos por tudo que fizeram 
e que ainda fazem pelo de-
senvolvimento de Ibatiba”, 

é muito importante, pois 
é ele que faz a máquina, o 
município funcionar”, co-
mentou Salôto.

E os vereadores não pou-
param elogios para reco-
nhecer o desempenho dos 
homenageados na Sessão 
Solene. “Essa é uma das 
mais justas homenagens 
que podemos fazer. Jamais 

teremos um município sem 
a força desses guerreiros, 
dos funcionários públicos. 
São eles que constroem 
nossa cidade. E uma gestão 
pública eficiente requer o 
devido reconhecimento do 
servidor”, analisou o verea-
dor Silvio do Barateiro.

“É um merecido reconheci-
mento aos funcionários. Eles 
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Erly Gomes Quintino Goulart 
Geraldo Inácio dos Santos 
Alcir de Freitas 
Bruna Karla Rodrigues Folli
Cristiano de Souza Pereira
Érika Carvalho da Silva
Geovane Luciano Geraldo
Hilda Karla Figueiredo da Silva Lima
Jéssica Teixeira Amorim de Oliveira
Josemilson de Oliveira Ataíde
Leandro Santos Azeredo
Lígia Moreira Bastos Pennas
Renata Maria Egídio Meneghetti
Renato Alvares Pereira
San Martin Donato Roosevelt
Wetzel Magalhães Martins
Arlinda Cardoso da Silveira Soares
Adriana Rodrigues Nunes
Najla Colombo Fadlalah
Edson Geraldo Saloto
Mirian Silveira Barbosa Figueiredo
Gilda Ambrósio Trindade 
Lidiane de Fátima Guedes Ávila

Os Homenageados
Vanessa Leocádio Adami
Alexandre Felipe Cunha Figueiredo
Amilton Dias da Silva
Edmilson Sobrinho Fernandes 
Fernando Nunes Medeiros 
Franklin dos Santos 
João Batista Ribeiro 
João Correa 
José Antônio Barbosa 
José Carlos Soares Carneiro
José Maria de Souza
Lenilson Sudré da Silveira
Nelcinei Júnior da Silva
Nilson Silva Oliveira
Ozeias Cunha Sobrinho
Romilson Fonseca Dias
Rosemar Andrade Costa 
Sueli Aparecida Sudre
Uelerson José Soares
Valdeir Moreira da Silva
Cremilda de Oliveira Chagas Boher 
Leny Dias de Carvalho Silva
Luciene Maria de Souza

Bárbara de Carvalho Moreno 
Sebastiana Martins Mendes de Alcântara 
Ednar Bastos da Silveira
Antônio Efraim Moreira
José Antônio Alves Sabino
Adair Luiz Pereira
Maria Aparecida Sangi dos Reis 
Renato de Almeida Mota 
Emilio Colombo
Elane Santos de Assis
Genario da Silva Dias

Homenagens Póstumas
José Irineu de Arruda 
José Campos de Souza 
Palmerindo Silveira de Carvalho
Alonso de Souza 

Senhor Pedro Pagani de Amorim
Senhor Francisco Alexandre Dias (Chico Alexandre)
Senhor Pedro Gomes Vieira (Pedro Inácio)
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em Ação

A coluna “Entendendo Política” é um 
projeto da AV2 Comunicação e Ma-
rketing, veiculado em espaço gentil-
mente cedido pela Câmara Municipal 
de Ibatiba .

nem as constituições Fede-
ral e Estadual. Aqui a apro-
vação acontece pelos votos 
da maioria simples, ou seja, 
com metade mais um dos 
vereadores que participa-
rem da votação.

Lei Delegada. Esta nor-
mativa deve ser elaborada 
e baixada pelo Prefeito, a 
partir da autorização con-
cedida pela Câmara, por 
meio de uma Resolução. 
Fica então sob a responsa-
bilidade do Prefeito elabo-
rar, promulgar, sancionar e 
publicar a lei. Prevista no 
artigo 68 da Constituição, 
este tipo de lei é raríssimo 
de se ver, uma vez que o 
Executivo conta com o uso 
da Medida Provisória como 
instrumento para aumen-
tar a sua autonomia insti-
tucional.

Decreto Legislativo. A Câ-
mara Legislativa tem com-
petências exclusivas, ou 
seja, é de responsabilidade 
só dela e de seus Vereado-
res, deliberar sobre tais as-
suntos. E para que estes as-
suntos tenham força de lei, 
faz-se o Decreto Legislativo, 
que não precisa da sanção 
do Prefeito para que seja 
promulgado e passe a valer. 
Entram nesta normativa, 
por exemplo, a fixação da 
remuneração do prefeito e 
do vice-prefeito, bem como 
a aprovação ou rejeição das 
contas do município.

Resolução. Já a Resolução, 
diferente do Decreto Le-
gislativo, trata de norma-
tivas internas da Casa de 
Leis, como a destituição da 
Mesa Diretora ou de qual-
quer de seus membros, e a 
criação ou alteração do Re-
gimento Interno.

NA pRóxIMA EDIção 
Será que o cidadão não 
pode participar desse pro-
cesso diretamente? Pode, e 
nós vamos ver como.

Vimos na edição passada 
como são feitas as leis. Va-
mos então dar uma passa-
da em cada uma delas.

Lei orgânica Municipal. 
É a lei maior do município, 
onde deve constar o que 
e de que forma as coisas 
devem ser feitas e adminis-
tradas. Ela está para o mu-
nicípio assim como a Cons-
tituição Federal está para a 
União, e deve respeitar os 
princípios das constituições 
Estadual e Federal. A Lei 
Orgânica é votada em dois 
turnos, devendo ser apro-
vada por, pelo menos, dois 
terços dos membros da Câ-
mara Municipal.

Emenda à Lei orgânica. 
São as alterações feitas na 
Lei Orgânica com o obje-
tivo de adaptá-la às trans-
formações que acontecem 
na organização municipal, 
podendo ser proposta pelo 
Executivo ou pelos Verea-
dores, mas sem sujeição à 
sanção do Prefeito. Deve 
ser votada também em 
dois turnos e aprovada por 
dois terços do Parlamento, 
entrando em vigor após 
aprovação e promulgação 
pela Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal, e sua con-
secutiva publicação.

Lei Complementar. São 
leis que têm por objetivo 
detalhar, explicar ou adi-
cionar algo às matérias já 
previstas na Lei Orgânica. 
Para ser aprovada, ela pre-
cisa da maioria absoluta do 
Parlamento, ou seja, dos 
votos de metade mais um 
de todos os Vereadores que 
compõem a Casa. Além dis-
so, deve ficar claro que esta 
normativa trata apenas de 
matérias que já constam na 
Lei Orgânica.

Lei ordinária. Diferen-
te da Lei Complementar, 
esta normativa é referente 
a assuntos que não estão 
previstos claramente na Lei 
Orgânica, mas que sejam 
de interesse do município. 
Ela também não pode con-
trariar nem a Lei Orgânica, 
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