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Segurança pública do município é 
assunto de pauta em reunião com 
o Tenente-coronel Santiago, do 
14ºBPM de Ibatiba.

Patrolamento, ensaibramento 
e calçamento estão entre 
os requerimentos dos 
parlamentares.pág4 pág4

Confira as fotos da Sessão Solene 
de entrega dos Títulos de Cidadão 
Ibatibense e em comemoração aos 37 
anos de emancipação. pág2
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Sessão Solene 
realizada no dia 07 de 
novembro também 
comemorou 37 anos 
de emancipação 
política do município 

No último dia 07 de no-
vembro, data em que se co-
memorou o 37º aniversário 
da emancipação política de 
Ibatiba, a Câmara Municipal 
realizou Sessão Solene para 
promover a entrega de títu-

los de Cidadão Ibatibense. 
Os vereadores realizaram 
homenagens a 18 personali-
dades que se destacam em 
suas áreas de atuação para a 
melhoria e para o desenvol-
vimento do município.

O Auditório Éden Faustino 
Bernardo recebeu, além dos 
homenageados, seus familia-
res e autoridades locais, que 
acompanharam a entrega de 
condecorações aos cidadãos 
e as devidas homenagens dos 

Títulos de Cidadão Ibatibense foram 
entregues a 18 personalidades

Emerson Ferreira de Faria
homenageado pelo vereador Carlos Alberto dos Santos

Elisângela Gomes de Oliveira
homenageado pelo vereador Carlos Alberto dos Santos

Josias Mario da Vitória
homenageado pelo vereador Elias Cândido da Silveira

Asiel de Sousa Horsth
homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Jerocy Izaltino Chaves
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Adílio Custódio Ferreira
homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa

Renato Melo de Carvalho
homenageado pelo vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Paulo Roberto Ferreira
homenageado pelo vereador Geilson Dias Tomaz

Maria Lucia Loes Miranda Salgado
homenageado pelo vereador Elias Cândido da Silveira

Gilberto Mazoco Jubini
homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Geraldo Antônio Ribeiro
homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa

Carlos Humberto da Costa
homenageado pelo vereador Fábio Ambrózio Trindade

Elcimar de Paula Dalmonech
homenageado pelo vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Eduardo Malfassini de Almeida
homenageado pelo vereador Geilson Dias Tomaz

Antonio Vieira de Melo Filho
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Francisco Carlos Ribeiro Itaboray
homenageado pelo vereador Fábio Ambrozio Trindade

Bernadete Cypriano Silotti
homenageado pelo vereador José Paulo da Costa e Silva

Amarildo José dos Santos
homenageado pelo vereador José Paulo Costa e Silva

Título de Cidadão
Ibatibense 2018

parlamentares.

“É um evento que a Câmara 
promove todos os anos, para 
comemorarmos o aniversário 
de Ibatiba, homenageando 
pessoas de bem, que traba-
lham para ajudar o município 
a crescer”, comentou o Presi-
dente da Câmara, Elias Cândi-
do da Silveira.

Confira a lista dos homenage-
ados e os parlamentares auto-
res da condecoração.



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

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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Personalidades 
que se destacaram 
em suas áreas de 
atuação recebem 
homenagens

Parlamentares homenagearam 18 cidadãos 
ibatibense na noite do dia 07 de novembro
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Personalidades 
que se destacaram 
em suas áreas de 
atuação recebem 
homenagens
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Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações solicitadas 
pelos vereadores da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos da administração municipal, 
resultados de fiscalizações e análises dos serviços públicos prestados à população.

Carlos Alberto 
dos Santos

Ivanito  
Barbosa

Fábio Ambrózio 
Nascimento

Elias Cândido 
da Silveira

4	Indica a construção de 
uma rampa e instalação 
de um corrimão na entra-
da do prédio da Prefeitura 
Municipal, visando a me-
lhoria de acessibilidade.

4	Indica a realização das 
obras da Serra das Pe-
robas para contenção 
das águas das chuvas 
nas estradas.

4	Indica que seja recolocado 
uma grade na comunidade 
de Criciúma, em frente à 
igreja católica. 

4	Indica que seja colocado 
caixas de lixos altas nos 
pontos estratégicos das co-
letas. 

4	Indica limpeza na comu-
nidade de Criciúma, pois 
é grande a quantidade de 
matos nos meios-fios, inva-
dindo a rua. 

Geilson Dias 
Tomaz

4	Indica a realização do re-
baixamento, drenagem 
e regularização da rede 
pluvial das ruas João 
nunes e Rafael Pires de 
Andrade no bairro Novo 
Horizonte.

4	Indica a reforma no 
Pronto-atendimento, 
pois o mesmo se encon-
tra em péssimas condi-
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ções físicas, banheiros sem 
funcionamento e paredes 
soltando o reboco.

 
4	Indica estudos para melho-

ria da estrada das Serras 
das Perobas, pois a mesma 
se encontra degradada. O 
estudo pode ser realizado 
em parceria com a equipe 
do meio ambiente do Ifes e, 
profissionais do estado.

4	Indica a fiscalização nas 
áreas mais altas do perí-
metro urbano, por motivos 
de risco de deslizamento, e 
se necessário uma conten-
ção de encostas. 

4	Indica o término da obra 
da escola do Brasil Novo, 
para instalar secretarias 
municipais evitando o pa-

4	Indica que sejam feitos 
reparos na caixa de 
esgoto na rua Teodo-
miro Dias Santiago.

 
4	Indica o patrolamen-

to e ensaibramento 
no Córrego do Hélio 
do Jaciro. 

4	Indica ensaibramento 
no Córrego dos Ca-
rangolas, desde a pro-

priedade do Gerson Valério 
até a propriedade do Nenê 
do Chiquinho Florindo, e nos 
seus pontos mais críticos 
onde não é asfaltado. 

4	Indica ensaibramento nas 
estradas do Coletor, e em 
todas as estradas rurais mais 
críticas do município.

4	Indica a retirada de um 
poste de energia elétrica 
no bairro Lacerda nas proxi-
midades da propriedade da 
casa do sr. Ivanito Mineiro. 

4	Indica a construção de um 
calçamento na ponte do 
bairro Lacerda, nas proxi-
midades da casa do sr. Tião 

Izidorio. 

4	Indica a construção de 
rede pluvial na rua Ar-
mindo José no bairro 
Novo Horizonte. 

4	Indica reparos nas ma-
nilhas da nova ponte no 
bairro Pró-morar 1.

4	Indicar a substituição da 
areia do parquinho da cre-
che Criança Feliz, da co-
munidade de Santa Clara. 

gamento de aluguel. 

4	Indica a recolocação de 
poste de energia elétrica 
no condomínio do Juventi-
no, localizado no bairro Ipê. 

4	Indica a construção e lim-
peza de novas caixas se-
cas nos pontos necessários 
para a conservação das vias 
públicas. 

4	Indica o ensaibramento da 
estrada entre o bairro São 
Sebastião (Promorar 1), e o 
loteamento localizado pró-
ximo a propriedade do sr. 
Joaquim Binel.

4	Indica a renegociação de 
dívidas dos contribuintes 
(programa de Refis) com o 
município referentes a Iptu. 

O Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira, e 
o vereador Ivanito Barbosa 
estiveram reunidos com o 
Tenente-coronel Santiago, 
do 14ºBPM de Ibatiba, para 
conversarem sobre o panora-
ma da segurança pública do 
município.

Os parlamentares levanta-
ram demandas de investi-

Segurança em pauta 
mentos para a região, que 
vem registrando aumento 

de furtos, roubos e situações 
de insegurança à população. 

As demandas serão encami-
nhadas ao governo estadual 

e serão acompanhadas pelo 
Legislativo. 
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