
Parlamentares home-
nagearam dezenas de 
atletas e equipes que 
se destacaram nos 
últimos anos

A Câmara Municipal realizou 
Sessão Solene para reconhe-
cer os Melhores do Esporte 
Municipal no dia 21 de de-
zembro. O evento home-
nageou, com certificado de 
Mérito Esportista, personali-
dades, entre atletas e equi-
pes, que se destacaram nos 
últimos anos, em diversas 
modalidades esportivas, en-
tre futebol, futebol de salão, 
ciclismo, jeep, trilha e lutas. 

A sessão foi aberta pelo Pre-
sidente da Casa de Leis, Mar-
cus Rodrigo Amorim Florindo 
(Marquinhos Delega), que deu 
as boas vindas aos presentes. 
“Ficamos muito orgulhosos 
por termos desportistas tão ta-
lentosos e dispostos a lutarem 
para que suas modalidades te-
nham destaque em qualquer 
competição, em qualquer lugar 

em Açãoem Ação

do mundo”, avaliou o Presi-
dente da Casa de Leis.

Durante a sessão, junto a 
seus familiares e amigos, 
que lotaram o plenário 
Éden Faustino Bernardo, os 
esportistas homenageados 
acompanharam apresenta-
ções de capoeira e jíu-jítsu.

De acordo com o vereador 
proponente da sessão, Luciano 
Salgado, o município disputa 
dezenas de competições nas 
diversas modalidades espor-
tivas e se torna campeão em 
várias delas. “É uma oportu-
nidade que a Câmara tem de 
mostrar que o esporte de Iba-
tiba tem potencial, grandes 
valores e muita garra, com-
provando que cada vez mais 
devemos investir nas diversas 
modalidades. Importante lem-
brar que o esporte é um impor-
tante instrumento de inserção 
social. Precisamos despertar 
isso no poder público, defendo 
a criação do Bolsa Atleta para 
apoiar os nossos esportistas”, 
destacou o vereador. 

Câmara aprova Projeto de Lei que 
autoriza realização de processo 
seletivo para contratação de 
professores. 

Depois da apresentação de várias 
emendas, vereadores autorizam 
renovação de concessão da Cesan 
no município.

15 anos de Rádio Mania: 
diretores, funcionários e 
ouvintes homenageados em  
Sessão Solene. pág3pág2 pág4
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Sessão Solene em 
reconhecimento 
aos melhores 
do esporte

Os vereadores 
e demais convidados lamen-
taram a ausência de represen-
tantes do poder Executivo, 
principalmente da secretaria 
de Esportes, no evento. “Eu 
acho que para fazer aconte-
cer, todos têm que ser parti-
cipativos. Imploro para que as 
autoridades deem mais valor 
aos munícipes,” comentou 
Fábio Francisco de Paula, pre-
sidente da Associação de Mo-
tociclistas – Amo, de Ibatiba.

Também acompanharam 
a Sessão Solene, os convi-
dados Edvaldo Barbará, ex-
-vereador de Ibatiba; Eliomar 
Faria Gabriel, professor e ex-
-jogador de futebol; Luciney 
Roberto Gonçalves, mestre 
de capoeira; Fábio Júnior Ro-
drigues, da academia Spar-
tacus; Marquesuel Carvalho 
de Amorim, representando 
o futebol de campo e futsal; 
Gizele Ávila, representando 
as mulheres; Cristina Teixei-
ra Nunes e Rosilara Andrade 
de Freitas, representando os 
motociclistas; Eduardo Toza-
ni, gerente do Bradesco; e JP, 
locutor da rádio Mania FM.

MaiS fotoS na Página 06
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Mais um ano se encerra nos 
mostrando ótimos resulta-
dos de muitos trabalhos que 
realizamos ao longo da nos-
sa jornada como legislado-
res. O ano de 2015 foi mar-
cado por muitas discussões 
importantes, especialmente 
no que se refere à melhoria 
dos serviços e atendimentos 
ao cidadão na área da saúde 
e da agricultura. 

E a nossa luta por qualidade 
de vida certamente conti-
nuará em 2016. São muitas 
as proposições e projetos 
de Lei que estão sob nossa 
análise e que estudaremos 
com afinco para que as de-

cisões sejam as mais certeiras 
possíveis.

Aproveito esse espaço para 
agradecer a todos os ibatiben-
ses que nos acompanharam 
durante as sessões legislativas, 
reuniões, eventos e nas nossas 
caminhadas pelo município, e 
que nos ajudam cada vez mais 
conhecermos a realidade de 
cada bairro e de cada comuni-
dade rural.

Nossa Casa de Leis continua-
rá aberta a todos os cidadãos 
e estaremos sempre fiscali-
zando e propondo melhores 
condições de vida para os 
munícipes.

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

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1249
EMAIL faleconosco@camaraibatiba.es.gov.br
ACESSE www.camaraibatiba.es.gov.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba
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Um forte abraço e 
Feliz Ano Novo 

para todos!!

Diálogo e análises marcaram 
o ano de 2015 do Legislativo

A Câmara de Ibatiba aprovou 
projeto de Lei que autoriza 
o poder Executivo a reali-
zar processo seletivo para 
contratação temporária de 
professores da Educação Bá-
sica e outros profissionais de 
apoio para atuarem na Rede 
Municipal de Ensino. O pro-
jeto recebeu emendas e foi 
aprovado por unanimidade 
na sessão ordinária do dia 1º 
de dezembro.

De acordo com a proposta, 
o processo de seleção para 
contratação de professores 
deverá ser feito por meio de 
avaliação de títulos e tempo 
de serviço. Para os cargos de 
servente, merendeira, moni-
tor de creche, monitor escolar 
e secretário escolar serão rea-
lizadas provas escritas e ava-

Contratação temporária de 
profissionais do magistério 
é aprovada

liação de tempo de serviço. Já 
para motorista de transporte 
escolar, a seleção será por 
meio de prova prática e escri-
ta e tempo de serviço.

Ao todo serão ofertadas mais 
de 170 vagas, com carga ho-
rária que varia de 25 a 40 

horas semanais. Ainda de 
acordo com o projeto de Lei, 
os vencimentos-base para os 
cargos variam de R$ 788,00 
a R$ 1.973,56.

O edital deve ser publicado 
nas próximas semanas, pela 
administração municipal.

A partir do dia 10 de dezembro, os vereadores de Ibatiba entram em recesso parla-
mentar. As atividades legislativas serão retomadas no dia 11 de fevereiro, quando terá 
a primeira sessão ordinária de 2016. Durante este período, os servidores da Câmara 
trabalharão no expediente normal, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

ReCeSSo PaRLaMentaR
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Câmara aprovou 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico 
e renovação do con-
trato com a Cesan 
por mais 30 anos 

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram, em sessão ex-
traordinária no dia 18 de 
dezembro, e depois de apre-
sentação de várias emendas, 
o projeto de Lei que institui 
o Plano Municipal de Sane-
amento Básico, destinado 
à execução dos serviços de 
água e esgotamento sanitá-
rio no município. Com isso 
o prefeito está autorizado 
a renovar o contrato com a 
Cesan – Companhia Espíri-
to Santense de Saneamento 
por 30 anos, renovável por 
mais 30, mediante autoriza-
ção do Legislativo. 

Com a aprovação, a Câmara 
garantiu recursos da ordem 
de R$ 26 milhões para obras 
de ampliação da oferta de 
água tratada e da rede de 
esgoto.

Antes da aprovação, os par-
lamentares discutiram ao 
longo dos últimos meses, a 
inclusão de emendas mais 
incisivas por parte da em-
presa e aprovaram a oferta 
de tarifas diferenciadas para 
a população de baixa renda; 
o atendimento especial para 
portadores de necessidades 
especiais ou pessoa idosa; o 
direito ao cidadão de esco-
lher a data de vencimento 
de seus débitos e de ser in-
denizado pelos prejuízos que 
comprovadamente sofrer 
por conta de insuficiência 
ou deficiência dos serviços 
prestados; o recebimento de 
segunda via de cobranças de 
serviços de forma gratuita; 
de ser informado com ante-
cedência sobre possíveis in-
terrupções no serviço. Além 
disso, de acordo com as 
emendas parlamentares, os 
serviços não poderão ser in-
terrompidos nas sextas–fei-
ras ou em véspera de feria-
dos por falta de pagamento.

“Não queremos nada mais 
do que respeito para a popu-

Vereadores aprovam renovação de 
concessão da Cesan no município
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lação. A empresa quer isen-
ção de impostos e doação de 
terreno, mas nós queremos 
saber se algum dia a Cesan 
fez alguma coisa por Ibatiba”, 
comentou o Presidente da 
Câmara, Marquinho Delega.

PReviSõeS
Os investimentos previstos 
para o município para os pró-
ximos anos são da ordem de 
R$ 26,2 milhões, para obras de 
ampliação da oferta de água 
tratada e da rede de esgoto.

O Plano inclui metas e in-
vestimentos com ações de 
ampliação, melhoria ou re-

cuperação dos sistemas de 
fornecimento de água e es-
goto, para o atendimento à 
demanda futura de serviços 
nos próximos 30 anos. Hoje 
o sistema de água tem uma 
cobertura de 90,2% da po-
pulação urbana.

A meta da Cesan é que até 
2025 a água tratada e o esgo-
to tratado cheguem a 100% 
dos moradores da sede da 
cidade de Ibatiba, além das 
comunidades de Crisciúma e 
Santa Clara. As obras devem 
se iniciar em 2016.

<	Parlamentares em reunião com diretores da Cesan

Também foi aprovado, 
em sessão extraordiná-
ria do dia 1º de dezem-
bro, o projeto de Lei Nº 
31/2015 autorizando a 
concessão de uma nova 
área para a ampliação da 
Estação de Tratamento 

de Esgoto – ETE a ser reali-
zada pela Cesan.

De acordo com a propos-
ta, a Cesan deverá realizar 
benfeitorias de acordo com 
as normas ambientais, se-
guindo os procedimentos 

ConCeSSão De nova áRea 
do município. As obras 
deverão ser realizadas 
em um prazo máximo 
de dois anos. A estação 
de captação e tratamen-
to de água da Cesan em 
Ibatiba fica localizada no 
bairro Soniter.
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Diretoria da emissora, 
funcionários, ouvintes 
e parceiros receberam 
menção honrosa da 
Casa de Leis

Para homenagear a Rádio 
Mania FM pelos seus 15 anos 
de atuação no município, a 
Câmara de Ibatiba realizou 
no dia 18 de dezembro uma 
Sessão Solene para homena-
gear a diretoria da emissora, 
empresários, autoridades e 
personalidades que partici-
param da construção do ve-
ículo de comunicação.

Durante o evento, que foi 
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Câmara homenageia Rádio 
Mania FM pelos 15 anos de atuação

requerido pelo vereador Lu-
ciano Salgado (PMDB), tam-
bém foram homenageados 
ouvintes e ex-funcionários 
da rádio.

“Estamos reconhecendo a 
importância deste canal de 
comunicação para nossa re-
gião, pois a rádio participa do 
dia-a-dia de dezenas de mu-
nicípios e milhares e milhares 
de pessoas, tenho orgulho 
em saber que a Mania FM 
completa 15 anos e tudo isso 
em Ibatiba”, citou Pingo. 

O diretor e locutor da emis-
sora, Adelson Ribeiro, relem-
brou algumas das conquistas 

da rádio ao longo dos anos. 
“Quantos telefonemas, 
quantas músicas, quantas 
palavras e emoções foram 
pronunciadas e vividas nos 
microfones da emissora nos 
últimos 15 anos? É impossí-
vel não pensar em números”, 
destacou.

Na solenidade também foi 
lançado pelos Correios um 
selo comemorativo dos 15 

anos da Mania FM 
<
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Saiba MaiS
Inaugurada em 27 de novembro de 
2000, a Rádio Mania FM foi criada 
depois de anos de lutas do saudoso 
vereador Éden Faustino Bernardo, 
que infelizmente não teve a oportu-
nidade de participar de sua inaugu-
ração – ele faleceu no dia 5 de se-
tembro de 1998.

<	VEREADORES HOMENAGEADOS
 A direção da Rádio Mania também 

homenageou a Câmara, representada pelo 
Presidente Marcus Rodrigo Amorim Florindo 
e pelos vereadores Luciano Salgado, Ezequias 
Mariano, Jão Brito e Silvio Rodrigues, com 
uma placa alusiva aos 15 anos da emissora
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HoMenageM aoS MeLHoReS Do eSPoRte ConfiRa a LiSta DoS HoMenageaDoS 
no Site www.CaMaRaibatiba.eS.gov.bR

excepcionalmente não teremos nesta edição a coluna “entendendo Política”, que volta a ser publicada no próximo número do jornal.


