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Solenidade marca 
o reconhecimento 
da Casa de Leis às 
pessoas que nas-
ceram em outros 
municípios, mas 
escolheram Ibatiba 
para viver e parasse 
desenvolver profis-
sionalmente, pro-
movendo diversos 
setores econômicos 
e sociais da região  

A Câmara de Vereadores de 
Ibatiba promoveu uma ses-
são solene para a entrega 
de títulos de Cidadão Ibati-
bense a personalidades, no 
dia 18 de dezembro. Trata-
-se da mais alta honraria 
municipal, que reconhece os 
homenageados como “filhos 
da terra”.

Cidadão ibatibense: vereadores 
entregaram título a 18 personalidades

Reforço nos pedidos de 
ambulâncias para atender 
urgências no Pronto-
atendimento.pág4

Em cerimônia restrita, prefeito, 
vice-prefeita e nove vereadores são 
diplomados e estão aptos para o 
mandato 2021/2024. pág2

Câmara aprovou orçamento de R$ 
65,5 milhões previsto pelo Executivo 
para 2021, com possibilidade de 
abertura de crédito adicional.pág4

Na solenidade, que faz parte 
do calendário oficial de final 
de ano, vereadores reconhe-
cem personalidades locais 
que contribuem, com seu 
trabalho e dedicação, para o 
desenvolvimento do municí-
pio. Os nomes dos 18 home-
nageados foram indicados 
pelos vereadores e aprovados 
em plenário, por meio de De-
creto Legislativo.

O Presidente da Câmara, 
Carlos Alberto dos Santos, 
e os vereadores Elias Cândi-
do da Silveira, Jorcy Miranda 
Sangi, Fábio Ambrozio Nas-
cimento Trindade, Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo, 
José Paulo Costa Silva, Geil-
son Dias Tomaz e Roberto 
Luiz Chaves estiveram pre-
sentes à cerimônia e entre-
garam os títulos aos seus 

homenageados. 

“Com essa homenagem sim-
ples nós podemos reconhe-
cer o trabalho de pessoas de 
bem e muito comprometidas 
com o nosso município, que 
escolheram Ibatiba para mo-
rar e investir seu trabalho em 
muitos setores importantes 
para o nosso desenvolvimen-
to. Mais uma vez temos a 
chance de reconhecer essas 
pessoas e agradeço a cada 
uma pelas ações que fazem 
em prol da nossa cidade”, 
comentou o Presidente da 
Câmara, Carlos Alberto dos 
Santos.

Confira as fotos dos parla-
mentares e seus homena-
geados na página 03. Mais 
informações no site www.
camaraibatiba.es.gov.br.

Ricardo Damasceno Gomes
homenageado pelo vereador Carlos Alberto dos Santos

Valdeci José da Silva
homenageado pelo vereador Carlos Alberto dos Santos

Simony Gonçalves Mendes
homenageado pelo vereador Fábio Ambrózio Nascimento Trindade

José Arcanjo de Oliveira
homenageado pelo vereador Fábio Ambrózio Nascimento Trindade

Antônio Paulo Jacinto
homenageado pelo vereador José Paulo Costa Silva

Leandro Moreth
homenageado pelo vereador José Paulo Costa Silva

Marcílio Hubner de Freitas
homenageado pelo vereador Elias Cândido da Silveira

Flávio Mendes Dias
homenageado pelo vereador Elias Cândido da Silveira

Arcedino Vieira de Souza
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Almerinda Rodrigues Faria
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Gustavo Heringer Alcure Quarto
homenageado pelo vereador Geilson Dias Tomaz

José Guilherme de Souza Nóia Gonçalves
homenageado pelo vereador Geilson Dias Tomaz

Ailton Luís Filho
homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira

Milton de Oliveira
homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira

Nanci Mariano Cesar
homenageado pelo vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Heberson José de Matos
homenageado pelo vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Sebastião Carlos de Morais
homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Nahor Cotrim Heringer
homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Título de Cidadão
Ibatibense 2020



Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 ver.carlosalberto@ibatiba.es.leg.br

<	Elias Cândido da Silveira - Republicanos

 Lili da Barbearia
 ver.eliascandido@ibatiba.es.leg.br

<	Fábio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 ver.fabioambrozio@ibatiba.es.leg.br

<	Geilson Dias Tomaz - Cidadania

 Geilson de Santa Clara
 ver.geilsontomaz@ibatiba.es.leg.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - Progressistas

 Ivanito
 ver.ivanitobarbosa@ibatiba.es.leg.br

<	Jorcy Miranda Sangi - Republicanos

 Jorcy Miranda Sangi
 ver.jorcymiranda@ibatiba.es.leg.br

<	José Paulo Costa Silva - Cidadania

 Paulinho do Eucalipto
 ver.josepaulo@ibatiba.es.leg.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 ver.marcusrodrigo@ibatiba.es.leg.br

<	Roberto Luiz Chaves - Podemos

 Robertinho Magnético
 ver.robertoluizchaves@ibatiba.es.leg.br

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1806
EMAIL contato@ibatiba.es.leg.br
ACESSE www.ibatiba.es.leg.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba
SE INSCREVA youtube.com/c/camaradeIbatiba/

10 de fevereiro quarta-feira
25 de fevereiro quinta-feira

10 de março quarta-feira

O Legislativo em Ação é um informativo mensal das 
ações da Câmara Municipal de Ibatiba •  COORdENA-

çãO, REdAçãO E EdIçãO IMPPACTMIDIA Publicidade e 
Assessoria (28 3545.1839 / 28 99955.2425) – Dire-

tor Alcino Junior • PROjETO GRáFICO, dIAGRAMAçãO E FINA-

LIzAçãO André Lobo • FOTOS IMPPACTMIDIA • TIRAGEM 
1.000 exemplares

Prefeito, vice-prefeita 
e nove vereadores 
estão aptos a para o 
mandato 2021 a 2024

A diplomação dos vereado-
res, prefeito e vice-prefeita 
eleitos este ano aconteceu 
durante cerimônia restrita 
realizada pela Justiça Elei-
toral no Fórum de Ibatiba, 
no dia 16 de dezembro. Por 
conta da pandemia da Co-
vid-19, o evento foi realizado 
com participação apenas dos 
eleitos e foi presidida pelo 
juiz da comarca, Dr. Akel de 
Andrade Lima. O momento 
foi transmitido ao vivo pela 
internet, por meio dos canais 
de comunicação do Poder 
Legislativo.

O diploma é documento in-
dispensável para que eleitos 
tomem posse no próximo ano. 

Prefeito eleito de Ibatiba, 
Luciano Miranda Salgado, 
a vice-prefeita Drª. Criziane 
Moreno Coelho Neves, os já 
vereadores Ivanito Barbosa 
de Oliveira, Elias Cândido 
da Silveira, Jorcy Miranda 
Sangi, José Paulo Costa Silva 

Em cerimônia restrita, 
candidatos eleitos são 
diplomados em Ibatiba

e Roberto Luiz Chaves, e os 
novos parlamentares, João 
Pedro Carvalho Rocha, Fer-
nando Vieira de Souza, João 
Brito Pereira Filho, Emiliane 
Ribeiro Lazáro, Leonardo Da-
vid Alexandrino de Carvalho 
e Silvio Rodrigues de Olivei-
ra estão aptos a tomarem 
posse para o mandato de 
2021 a 2024.

Com a cerimônia, a Justiça 
Eleitoral habilita os vencedores 
das eleições a gerir o municí-
pio nos próximos quatro anos, 
marcando o encerramento do 
processo eleitoral. A Câmara 
de Vereadores organiza a ceri-
mônia de posse, que acontece 
geralmente no primeiro dia do 
ano em que começam os no-
vos mandatos.

Câmara aprova prorrogação 
de contratos de trabalhos 
temporários

Em caráter de ur-
gência, a medida 
estende-se por um 
prazo de 90 dias 
ou até a realização 
de novos processos 
seletivos

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram a prorrogação 
de contratos ou contrata-
ções temporárias de servi-
ços prestados nas secreta-
rias municipais. 

Duas emendas foram fei-
tas e, por unanimidade, os 
vereadores aprovaram o 

projeto e comentaram sobre o 
teor do documento.

O PLC (Projeto de Lei Comple-
mentar) 04/2020 apresenta-
do pelo Poder Executivo prevê 
a extensão dos contratos ou 
contratações para atendimen-
to dos prestadores de serviços 
por mais 90 dias ou até a re-
alização de novos processos 
seletivos.

O vereador Fábio Ambrozio 
chegou a solicitar, por meio 
de indicação, que os contratos 
fossem prorrogados por um 
período de 12 meses e comen-
tou sobre a decisão. “Diante 

de toda a situação de crise 
a qual todos nós estamos 
passando, essa prorrogação 
dos trabalhos é até uma 
questão de humanidade”, 
comentou o parlamentar.

O presidente da Câmara, 
Carlos Alberto dos Santos, 
também comentou positi-
vamente sobre o projeto. 
“Com toda certeza essa 
prorrogação é pertinente 
e vai ajudar muitos traba-
lhadores que, como todos 
nós, estão enfrentando essa 
pandemia e precisam se 
precaver financeiramente”, 
finalizou o presidente.
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Solenidade marca homenagem da 
Câmara à personalidades locais

Trata-se da mais 
alta honraria mu-
nicipal, que re-
conhece pessoas 
que nasceram em 
outros municípios, 
mas escolheram 
Ibatiba para viver 
e que agora são 
nomeados como 
“filhos da terra”
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Lei Orçamentária
para 2021 é aprovada

Câmara aprovou o 
orçamento de R$ 
65,5 milhões pre-
vistos pelo Poder 
Executivo para o 
próximo ano. Gestão 
poderá, ainda, abrir 
crédito adicional nos 
próximos meses

O orçamento no valor de R$ 
65,5 milhões foi aprovado 
pelos vereadores de Ibatiba 
para o exercício financeiro de 
2021. O Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA), que 

estima a receita e fixa a des-
pesa do município, tramitava 
na Câmara desde o mês de 
setembro, e foi aprovado por 
unanimidade, com apenas 
uma emenda modificativa 
que altera a redação da Lei.

A pasta com maior previsão 
orçamentária é a da Educa-
ção, de R$ 23.086.419,00, 
seguida da Saúde com valo-
res de R$ 16.579.201,00. 

Conforme informações do 
Painel de Controle do Tri-
bunal de Contas do Espírito 

Santo, a Prefeitura de Ibatiba 
investiu na saúde 26,85% do 
orçamento, atuando acima 
do limite constitucional de 
15%, no acumulado até ou-
tubro de 2020.

A Lei Orçamentária Anual é 
elaborada com base na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que estabelece as 
metas e prioridades da admi-
nistração pública. De acordo 
com o texto do Executivo, 
a LOA é resultante de uma 
análise econômica, a partir 
do cenário econômico do 
município impactado pelas 
ações em combate ao Co-
vid-19 neste ano.

“Sabemos das dificuldades 
que todo o país está passando 
e todas as pastas orçamentá-
rias terão que se adequar à re-
alidade econômico-financeira. 
Ibatiba está fazendo um bom 
planejamento e tenho certeza 
de que vamos continuar con-
tribuindo e impulsionando o 
desenvolvimento”,  comentou 
o vereador José Paulo Costa 
Silva durante discurso na Ses-
são Ordinária.

Ambulância: 
parlamentares 
voltam a reforçar 
aquisição

O período de chuvas se 
aproxima e com ele sur-
ge o alerta para medidas 
preventivas que devem ser 
tomadas no município. O 
vereador Fábio Ambrozio 
solicitou que seja feita uma 
intervenção na Rua 18 de 
outubro, no bairro Ipê. 

“No local várias famílias 

Os pedidos de 
ambulâncias para 
atender urgências 
no Pronto-atendi-
mento de Ibatiba 
foram reforçados 
nas últimas sessões 
da Câmara

Os vereadores de Ibatiba, 
mais uma vez, reforçaram 
os pedidos de ambulâncias 
para atender a população. 
Durante o uso da tribuna 
entre novembro e dezem-
bro, os parlamentares efe-
tuaram pedidos ao Poder 
Executivo, para que pro-
videncie o transporte de 
emergência.

O vereador Ivanito Barbo-
sa solicitou à Secretaria de 
Saúde que analise a situa-
ção de falta de ambulância 
e também acompanhe os 

focaram desabrigadas no pe-
ríodo das chuvas. Com as en-
chentes, acabam acontecendo 
diversos transtornos, é uma 
situação que precisa ser acom-
panhada. A rua tem um declive 
grande, uma rachadura de fora 
a fora. São tragédias anuncia-
das”, analisou o vereador.

A situação também fez 

atendimentos médicos no 
Pronto-Socorro, especial-
mente neste fim de ano. 

“Quero fazer aqui um aler-
ta à nossa secretária de 
saúde: estamos chegando 
ao final do ano, época das 
festividades e assim é ne-
cessário que os plantonistas 
do pronto-socorro estejam 
bem localizados para que 
não aconteça falta de ne-
nhum médico na unidade 
de saúde”, solicitou o par-
lamentar. 

O vereador Elias Candido da 
Silveira também reforçou 
o pedido de ambulâncias 
na Unidade de Urgência 
de Ibatiba. “A unidade de 
Pronto-socorro ficou uma 
obra incrível para a popula-
ção, mas temos que ter am-
bulância sempre à disposi-
ção para a nossa população.

parte do discurso do ve-
reador Elias Cândido da 
Silveira. “Estou preocu-
pado com a situação de 
moradores dessas regi-
ões, principalmente com 
a previsão de chuvas in-
tensas. Pessoas morando 
em áreas de risco. Essas 
regiões precisam ser as-
sistidas”.

VEREadoREs soliCitam mEdidas PREVEntiVas PaRa 
PRoblEmas Causados PElas ChuVas
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