
Veja as fotos da Sessão Solene de 
entrega da comendas e medalhas 
aos destaques na política e na 
segurança pública.pág4
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Os vereadores 
de Ibatiba, por 
meio de Sessão 
Solene, também 
homenagearam 
políticos que 
promoveram o 
desenvolvimento 
da cidade

No dia 09 de dezembro, a Câ-
mara de Ibatiba promoveu ses-
são solene para homenagear 
diversas personalidades do mu-
nicípio que se destacam na área 
de segurança pública e também 
na cena política. Na ocasião, fo-
ram entregues a Comenda Par-
lamentar Leopoldino Ribeiro da 
Silva e a Medalha Soldado José 
Pires de Andrade.

No plenário da Câmara, Vereadores acompanharam a prestação 
de contas do prefeito Luciano Salgado, que relatou investimentos 
e programas realizados nas áreas da educação, saúde, esporte, 
cultura, meio ambiente, agricultura e obras.págs 2 e 3

Câmara promove entrega 
de medalhas e comendas 

Os homenageados de 2017 
com a Comenda Parlamentar 
foram os ex-Presidentes da 
Câmara Natalino Ribeiro Dias, 
Silvio Rodrigues de Oliveira, 
Admilson Dias Ribeiro, e An-
tônio Florindo de Freitas.

A Comenda é uma homena-
gem a Leopoldino Ribeiro da 
Silva, o popular Dico Ribeiro, 
que foi um dos ícones do tro-
peirismo de Ibatiba.

A Medalha Soldado José Pi-
res é uma honraria que ho-
menageia pessoas civis e 
autoridades que, reconheci-
damente, tenham prestado 
serviços ou ações de me-
lhorias na área de segurança 
pública na região.

A Medalha é entregue anual-
mente, em sessão solene rea-
lizada na Câmara, e tem o ob-
jetivo de resgatar a memória 
do Soldado Pires, morto em 
serviço, quando defendia a 
sociedade ibatibense durante 
assalto a um banco, na déca-
da de 80.

“Fico feliz em realizar esse 
evento para homenagear tan-
tas pessoas importantes para 
a sociedade de Ibatiba. São 
pessoas que desempenharam 
e que ainda fazem a diferença 
no desenvolvimento da cida-
de, no que se refere à segu-
rança e, consequentemente, à 
qualidade de vida”, comentou 
o Presidente da Câmara. Elias 
Cândido da Silveira.
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Homenageados
Capitão Guilherme de Paula Moratti Dalmonech

Capitão Adilson José Gonçalves Lírio
1º Sargento Gilmar Marinho de Alcantara

Soldado Vaisman Dias de Moura.
Soldado Welington Campos de Souza

Soldado Gilberto Meneght Castilho
Sargento Nilsomar Gomes Meirelles

Soldado Fabrício Mendes Ribeiro
Delegado Carlos Henrique Simões

Ex-Presidente da Câmara Natalino Ribeiro Dias
Ex-Presidente da Câmara Silvio Rodrigues de Oliveira

Ex-Presidente da Câmara Admilson Dias Ribeiro
Ex-Presidente da Câmara Antônio Florindo de Freitas

Medalha Soldado José Pires

Comenda Parlamentar 
Leopoldino Ribeiro da Silva



Vereadores 
acompanham 
prestação de contas 
do chefe do Executivo

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

<	Fábio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 fabio.ambrozio@camaraibatiba.es.gov.br

<	Geilson Dias Tomaz - PMDB

 Geilson de Santa Clara
 geilson.dias@camaraibatiba.es.gov.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Ivanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br

<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br

<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
 jose.paulo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
 roberto.luiz@camaraibatiba.es.gov.br
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CURTA facebook.com/legislativodeibatiba

19 de fevereiro segunda-feira
26 de fevereiro segunda-feira

12 de março segunda-feira
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No plenário da 
Câmara, parlamentares 
também questionaram 
sobre os investimentos 
previstos para os 
próximos meses

Na última sessão ordinária de 
2017, realizada no dia 11 de 
dezembro na Câmara de Iba-
tiba, os vereadores de Ibatiba 
acompanharam com atenção 

a prestação de contas da ad-
ministração municipal. O pre-
feito Luciano Salgado apre-
sentou aos parlamentares e ao 
público presente, assim como 
aos que acompanhavam a reu-
nião pelas redes sociais do Le-
gislativo, as ações consolida-
das no município, em diversas 
áreas, ao longo deste ano.

O chefe do Executivo relatou 
investimentos e programas 

realizados nas áreas da edu-
cação, saúde, esporte, cultura, 
meio ambiente, agricultura e 
obras, e destacou que a ad-
ministração está preparan-
do processo de construção 
da escola de Criciúma, obras 
de pavimentação de bairros, 
como a Chácara do Soniter, a 
reforma do posto de saúde de 
Santa Clara e a construção de 
fossas sépticas na área rural, 
entre outros investimentos.

CONFIRA 
ALGUNS 
TRECHOS DA 
SABATINA DOS 
VEREADORES
Vereador Ivanito Barbosa
Há investimentos para o 
Pronaf? E sobre a constru-
ção do posto de saúde de 
Santa Maria de Baixo? Tem 
planos relativos às parale-
las do bairro Vila Nova?

Prefeito Luciano Salgado
“Para o Pronaf, chegarão 
duas retroescavadeiras e 

uma escavadeira hidráulica. 
Esperamos para fevereiro ou 
março de 2018, pode atrasar 
porque é emenda parlamen-
tar. As máquinas serão para 
construção de caixas-secas 
e pequenas barragens. Sobre 
Santa Maria de Baixo, conse-
guimos emenda com recursos 

para inaugurarmos o posto 
em breve. Estamos aguar-
dando recursos do Gover-
no do Estado para reto-
marmos as paralelas”.

Vereador Fábio Ambrózio
Na área de eventos do Tro-
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realizados nas áreas da edu-
cação, saúde, esporte, cultura, 
meio ambiente, agricultura e 
obras, e destacou que a ad-
ministração está preparan-
do processo de construção 
da escola de Criciúma, obras 
de pavimentação de bairros, 
como a Chácara do Soniter, a 
reforma do posto de saúde de 
Santa Clara e a construção de 
fossas sépticas na área rural, 
entre outros investimentos.

peirão, solicitamos pres-
tação de contas das obras 
realizadas lá, e a área tam-
bém está em degradação, 
com erosão forte que está 
assoreando o Córrego Flo-
resta. O que será feito para 
minimizar esses danos e 
evitar gastos para o muni-
cípio? Gostaria de saber 
sobre as ações da secreta-
ria de transportes e tam-
bém sobre a valorização 
dos funcionários do nível I?

Prefeito Luciano Salgado
“Na área do Tropeirão não 
tinha nada. Alugamos má-
quinas e equipamentos 
para fazer obras em algu-
mas estradas e no centro 
de eventos. Estamos or-
ganizando a aquisição de 
algumas máquinas para 
atender a secretaria de 
transportes. Uma empre-
sa também vai fazer um 
projeto robusto para apro-
veitarmos melhor a área 
de eventos Tropeirão. No 
local, para a realização da 
Festa do Tropeiro, gasta-
mos em torno de R$ 200 
mil mais a emenda federal 
para a organização e rea-
lização da Festa. Sobre a 
valorização dos servidores, 
nós buscamos diálogo para 
superar esse gargalo, mas 
até o momento não con-
seguimos porque alguns 
interpretam que o nivela-
mento do salário do nível I 
pode interferir também em 
outros níveis”. 

Vereador Jorcy Sangi
Sobre fossas sépticas, gos-
taria que fosse estendida a 
toda a zona rural.

Prefeito Luciano Salgado
“Estamos elaborando um 
projeto para construção 
de fossa séptica artesanal 
em diversas comunidades. 
Buscaremos parcerias para 

a construção das fossas, que 
custarão menos de R$ 500. 
Temos esse projeto ainda 
para 2018. É a nossa meta”.

Vereador Roberto Luiz Chaves
Sobre o projeto “Adote uma 
Nascente” e o projeto “Reflo-
restar”, tem algo em anda-
mento por parte da adminis-
tração municipal?

Prefeito Luciano Salgado
“Nós traçamos como meta a 
construção das fossas sépti-
cas e das caixas-secas, e em 
outro momento o reflores-
tamento e a construção de 
pequenas barragens serão o 
foco. O programa Reflorestar 
é do Governo do Estado, e al-
guns agricultores de Ibatiba já 
estão participando dele”.

Vereador Geilson Tomaz
Algum projeto de abasteci-
mento de água em Santa Cla-
ra para o ano que vem?

Prefeito Luciano Salgado
“É um grande desafio e temos 
que buscar parcerias. A Cesan 
já sinalizou que um projeto no 
local deverá custar em torno 

de R$ 600 mil. Vamos tentar 
buscar alternativas junto à 
Cesan, ao Governo do Estado 
ou a qualquer outra institui-
ção que queira ser parceira”. 

Vereador Carlos Alberto Santos
São muitos obstáculos para 
2018 na área de obras, en-
volvendo esporte, educação, 
e saúde. Tem outras obras 

que poderiam ser prioridades 
para 2018?

Prefeito Luciano Salgado
“Um dos pontos que faremos 
é a contratação de novos en-
genheiros porque sei que o 
município precisa e podemos 

avançar na elaboração de 
mais projetos. E na regulari-
zação fundiária, daremos os 
primeiros passos”.

Vereador Paulo Costa e Silva
A respeito da obra da creche 
e do transporte universitário, 
quais são os projetos da ges-
tão? Também gostaria de sa-

ber sobre os estacionamen-
tos na BR 262.

Prefeito Luciano Salgado
“Sobre a creche, estamos 
aguardando a aprovação da 
nossa proposta em Brasília 
para liberação de investimen-
tos. O transporte universi-
tário, vamos lançar no início 
de 2018 o programa Futuro 
de Oportunidades, que in-
clui transporte, bolsa, curso 
de capacitação, acesso a do-
cumentos pessoais básicos, 
entre outras inciativas foca-
das na nossa juventude. Nós 
estivemos no DNIT e o mes-
mo autorizou a fazermos es-
tacionamento dos dois lados 
da pista da BR, e isso vamos 
começar em 2018. Mas os 

estacionamentos não são 
simples. É preciso fazer si-
nalização de trânsito con-
forme normas do DNIT”. 

Vereador Marcos Rodrigo Amorim
Sabemos que em 2017 a 
secretaria de Agricultura 
não realizou visita técnica 
com agrônomo ou zootec-
nista ou serviço de hora\
máquina do Pronaf. Temos 
que tentar ajudar o produ-
tor rural.

Prefeito Luciano Salgado
“Queremos reestabelecer 
a sala de prova de café, va-
mos ajudar a montar uma 
associação de mulheres da 
agricultura familiar. Vamos 
tentar trazer o Projeto Bal-
de Cheio para o ano que 
vem”. 

Vereador Elias Cândido
Em que situação a Prefei-
tura se encontraria se não 
houvesse tido economia 
nos gastos públicos? E qual 
a ideia para aumentar a ar-
recadação do município? 

Prefeito Luciano Salgado
“Se não tivéssemos acer-
tado as contas, cortado na 
carne, já teríamos “capota-
do”. Não podemos comprar 
20 e pagar 10. O aumento 
da arrecadação de ISS e 
IPTU seria uma grande re-
ceita para o município, mas 
muitos não pagam”. 
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Sessão solene homenageia diversas personalidades do município que se 
destacaram na área de segurança pública e também no cenário político

Personalidades que promovem 
melhorias na segurança pública 

recebem homenagens
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