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Medalha Soldado Pires 
reconhece atuação de 
cidadãos em nome da 
segurança pública. pág8

Comenda Parlamentar é entregue 
a três personalidades que se 
destacaram na cena política e social 
do município. pág6

O Incaper completou 65 anos 
e servidores foram homenageados 
pelos trabalhos prestados 
em Ibatiba. pág7

Respeitando os pro-
tocolos de saúde em 
combate à covid-19, 
a Câmara realizou 
evento solene de 
entrega de títulos 
e que também cele-
brou os 40 anos de 
emancipação 
de Ibatiba  

Em uma solenidade que ce-
lebrou os 40 anos de Ibati-
ba, a Câmara de Vereado-
res realizou, na noite de 6 
de novembro, uma Sessão 
Solene de entrega de títu-
los de Cidadão Ibatibense 
2021. Foram condecorados 
33 personalidades que se 
destacaram nos últimos 
anos. A solenidade foi re-
alizada no espaço Chácara 

Maior honraria 
do Legislativo é 
concedida a 33 
novos cidadãos 
ibatibenses

3G, seguindo os protocolos 
e medidas de segurança em 
combate a Covid-19. Con-
forme a Portaria SESA nº 
217-R, Ibatiba está classifi-
cada como Risco Baixo.

A cerimônia foi iniciada pelo 
presidente da Casa, vereador 
Fernando Vieira, que des-
tacou a presença das perso-
nalidades homenageadas, 
seus familiares e amigos. Na 
sequência, convidou auto-
ridades para também com-
porem a mesa: o prefeito 
de Ibatiba Luciano Pingo, o 
deputado estadual Marcelo 
Santos, os vereadores Jorcy 
Miranda Sangi, João Pedro 
Carvalho Rocha, José Paulo 
Costa Silva, Ivanito Barbosa 
de Oliveira, João Brito Perei-
ra Filho, Roberto Luiz Cha-

ves, Elias Cândido da Silveira, 
Silvio Rodrigues de Oliveira, 
Leonardo David Alexandri-
no de Carvalho, a vereadora 
Emiliane Ribeiro Lazáro, e o 
vereador de Iúna, Adimilson 
de Souza.

Em seu discurso, o presidente 
do legislativo de Ibatiba, Fer-
nando Vieira, reconheceu o 
valor de cada homenageado 
para o desenvolvimento do 
município. 

“Todas estas honrarias são re-
sultados de atitudes cidadãs, 
que fomentam melhorias para 
o município em diversas áreas, 
como a educação, o esporte, a 
cultura, a saúde, e, assim con-
tribuem para a melhoria da 
qualidade de vida dos muníci-
pes”, destacou.

João Luiz Souza Brito
Mauro Venancio de Amorim

Carlos Humberto da Silveira Ribeiro
homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa De Oliveira

Avelino de Abreu
Eliomar Faria Gabriel

Ronald Santos
homenageado pelo vereador Fernando Vieira

Cristian Henriques Neves
Ivanito Barbosa de Oliveira

Eulália Carlos Pereira
homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Jose Antonio Pittizer
Luciane Trindade Carvalho Barbara

Roberto Carlos Castilho
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Lenimar Callado Joia
Flávia Renata da Silveira Sales

Padre Fábio Eduardo de Lima Santos
homenageado pelo vereador Leonardo David Alexandrino

Edilson Gouveia
Eliomar da Silva Cruz

Guilherme de Paula Moratti Dalmonech
homenageado pelo vereador Silvio Rodrigues De Oliveira

Roberto de Freitas Júnior
Vanda Fonseca Oliveira

Ítalo Severo Sans Inglês
homenageado pelo vereador João Pedro Carvalho Rocha

José Salotto Sobrinho
Altarivaldo Mamprim da Silva

Omar Grypp de Souza
homenageado pelo vereador João Brito Pereira Filho

Mariana Pereira Paulino
Elizângela Aparecida de Oliveira

Eliomar Januário de Souza
homenageado pelo vereador Emiliane Ribeiro Lázaro

Roberto Rodrigues Oliveira
Geilson Dias Tomaz

Judésio da Silva Lopes
homenageado pelo vereador José Paulo Costa Silva

José Antônio Simões
Gilbert Nazário Ribeiro

Renan Leal de Oliveira
homenageado pelo vereador Elias Cândido da Silveira

Título de Cidadão
Ibatibense 2021
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Vereadores
<	Elias Cândido da Silveira - Republicanos

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

<	Emiliane Ribeiro Lázaro - PMN

 Emiliane Lázaro
 ver.emilianelazaro@ibatiba.es.leg.br

<	Fernando Vieira de Souza - Republicanos

 Fernando Vieira
 ver.fernandovieira@ibatiba.es.leg.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - Progressistas

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

<	João Brito Pereira Filho - Progressistas

 Jango
 ver.joaobrito@ibatiba.es.leg.br

<	João Pedro Carvalho Rocha - Cidadania

 João Pedro Salgado
 ver.joaopedro@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

<	Leonardo David Alexandrino de Carvalho - Podemos

 Leo
 ver.leonardo@ibatiba.es.leg.br

<	Roberto Luiz Chaves - Podemos

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

<	Silvio Rodrigues de Oliveira - Cidadania

 Silvio do Barateiro
 ver.silvio@ibatiba.es.leg.br
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Vereadores discutem 
ideias para elabora-
ção de legislações 
que regularize e 
incentive ao empre-
endedorismo

Na Semana Global do Em-
preendedorismo em Ibati-
ba, a Câmara de Vereadores 
recebeu representantes da 
Empresa Júnior de Consul-
toria Ambiental (Ecese Jr), 
empresários, estudantes e 

Na 16ª Sessão Ordiná-
ria do Poder Legislativo, 
realizada no dia 10 de 
novembro, os vereado-
res aprovaram por una-
nimidade o Projeto de 
Lei Nº 051/2021, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a celebrar con-

instituições que fomentam o 
empreendedorismo para dis-
cutir sobre ações de incen-
tivo e de capacitação para 
empreendedores. A reunião 
mostrou ainda a importância 
do diálogo entre os poderes 
público e segmentos econô-
micos no intuito de fomen-
tar a economia local.  

Para o vereador João Pedro 
Carvalho Rocha, representan-
te do Poder Legislativo que 
acompanhou o evento, o en-

contro foi uma oportunidade 
de dialogar, ouvir sugestões 
para depois iniciar, juntamen-
te com o Poder Executivo, 
a elaboração de legislações 
que regularizem e incentivem 
novas formas de empreendi-
mentos em Ibatiba.

A Semana Global do Empre-
endedorismo é realizada na 
Sala do Empreendedor, com 
o apoio do Sebrae ES, Sicoob 
e Associação Comercial de 
Ibatiba (Aciba).

ArrAStãO 
SOlIdárIO

“ShOw de PrêMIOS” e “BrIlhO 
de NAtAl” gArANtIdOS 

O representante do Moto 
Clube Falcões da BR 262, 
Anderson Luiz, usou a Tribu-
na durante a sessão do início 
de novembro para convidar 
a sociedade para participar 
do 14º Arrastão Solidário de 
Natal, que será realizado no 
dia 4 de dezembro. Confor-
me os organizadores, a meta 
é arrecadar oito toneladas de 
alimentos em prol das ins-
tituições de caridade e das 
famílias em situação de vul-
nerabilidade em Ibatiba.

vênio com a Associação 
Comercial e Industrial 
de Ibatiba (ACIBA) no 
valor de até R$ 50 mil 
para fomentar o co-
mércio por meio de 
sorteios de prêmios e a 
realização do “Brilho de 
Natal 2021”.

Semana Global do
Empreendedorismo
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Parlamentares entregam títulos 
a novos Cidadãos Ibatibenses

Cada vereador homena-
geou três cidadãos que se 
destacaram em prol do 
desenvolvimento do mu-
nicípio em diversas frentes, 
totalizando 33 personali-
dades condecoradas.
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Representantes da 
categoria também 
reivindicaram rea-
juste salarial

A Comissão de Educação 
da Câmara de Ibatiba re-
cebeu, no dia 5 de no-
vembro, representantes 
das monitoras de creche 
do município. Na pauta, a 
categoria reivindicou me-
lhorias nas condições de 
trabalho e a necessidade 
de um reajuste salarial.

Monitoras de creche querem 
melhores condições de trabalho

A Comissão de Educação 
da Câmara é presidida pela 
vereadora Emiliane Láza-
ro Ribeiro, pelo vereador 
João Pedro Carvalho Rocha 
(secretário) e pelo verea-
dor José Paulo Costa Silva 
(membro). Durante a reu-
nião, integrantes da Comis-
são firmaram compromisso 
e concordaram que as rei-
vindicações são justas e se-
rão dialogadas com o Poder 
Executivo. Também ficou 
acordado que a Comissão 
de Educação vai acompa-

nhar o trabalho das moni-
toras para fiscalizar as con-
dições de trabalho.

 “Essa reunião com as re-
presentantes das monitoras 
abre mais uma oportuni-
dade de diálogo com seto-
res profissionais para que 
possamos entender as ne-
cessidades das categorias 
e, assim, apresentarmos as 
propostas ao Executivo, no 
intuito de fomentar melho-
rias”, explicou o vereador 
João Pedro Carvalho.

Comissão de Saúde recebe 
agentes para debater 
reivindicações da categoria

Piso salarial, paga-
mento dos incenti-
vos repassados pelo 
Governo Federal dos 
anos 2019 e 2020, 
aumento das deman-
das diante da pande-
mia e a valorização 
da categoria foram os 
destaques da reunião

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Ibatiba se reu-
niram com agentes de saú-
de do município no Plená-
rio Éden Faustino Bernardo 
para ouvir as reivindicações 
da categoria. Na pauta das 
discussões se destacaram a 
equiparação do piso salarial, 
o pagamento dos incentivos 

repassados pelo Governo Fe-
deral dos anos 2019 e 2020, 
o aumento das demandas 
diante da pandemia, entre 
outros quesitos que visam a 
valorização da categoria.

Presidida pelo vereador Silvio 
Rodrigues de Oliveira e inte-
grada pelos vereadores Elias 

Cândido da Silveira e João Bri-
to Pereira Filho, a Comissão 
de Saúde da Câmara também 
foi acompanhada pelos vere-
adores Roberto Luiz Chaves, 
Jorcy Miranda Sangi, Emilia-
ne Ribeiro Lázaro e das servi-
doras do Legislativo, Sâmela 
Saraiva (assistente) e Bruna 
Loura (diretora).

“Vamos levar as demandas 
da categoria até o Prefeito 
Luciano Salgado e buscar 
respostas para os questiona-
mentos”, disse o presidente 
da Comissão, vereador Silvio 
Rodrigues, firmando compro-
misso com os profissionais.

Ainda durante a reunião, os 
parlamentares concordaram 
que as reivindicações são 
justas, a categoria merece 
ser mais valorizada e que os 
caminhos legais serão ana-
lisados junto ao Executivo.   
“Ambas as partes podem ser 
compreendidas e uma solu-
ção nos termos da Lei pode-
rá garantir a valorização dos 
profissionais. Estamos todos 
comprometidos em acompa-
nhar e fiscalizar essa deman-
da”, finalizou o presidente da 
Comissão, vereador Silvio.

Silvio Rodrigues 
VEREAdOR

“Vamos levar as de-
mandas da categoria 
até o Prefeito Lucia-
no Salgado e buscar 
respostas para os 
questionamentos. 
Estamos todos 
comprometidos em 
acompanhar e fisca-
lizar essa demanda”.
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Por unanimidade, 
vereadores também 
aprovaram projeto de 
Lei que prevê paga-
mento de ajuda de 
custo de até R$ 7 mil 
para educadores de 
Ibatiba investirem em 
equipamentos tecno-
lógicos e internet

Vitória da Educação: os ve-
readores de Ibatiba aprova-
ram no final de outubro, por 
unanimidade, três Projetos 
de Lei (PL) de autoria do Exe-

cutivo, que, depois de san-
cionadas irão garantir a equi-
paração do salário ao Piso 
Nacional do Magistério, um 
abono salarial de até R$ 20 
mil para servidores efetivos e 
comissionados da Secretaria 
Municipal de Educação e ain-
da uma ajuda de custo pro-
fissional.  A análise e votação 
dos projetos foram acompa-
nhadas por profissionais da 
educação no Plenário Éden 
Faustino Bernardo.

Conforme os três projetos 
aprovados, as medidas se-

O processo seleti-
vo poderá conter 
provas, análise de 
títulos e compro-
vação de tempo de 
serviço dos candi-
datos aos cargos

A Câmara Municipal de 
Ibatiba aprovou o Projeto 
de Lei nº 18/21, que au-
toriza a o Executivo a re-

Monitoras de creche querem 
melhores condições de trabalho

rão possíveis uma vez que o 
Tribunal de Contas autori-
zou o aumento de despesas 
na educação básica, visando 
cumprir a nova Lei do Fun-
deb - desde que não ultra-
passe os 54% de gasto com 
pessoal. 

Por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação será con-
cedido o valor de até R$ 7 mil 
aos professores e pedagogos 
a título de ajuda de custo, 
visando a aquisição de novos 

computadores e celulares, 
bem como custeio de inter-
net para uso em atividades 
pedagógicas.

O projeto de nº 46/2021 vai 
garantir o pagamento (par-
celado ou não), de abono no 
valor de até R$ 20 mil, no 
exercício de 2021, aos pro-
fissionais do magistério. As 
despesas com o pagamen-
to do abono ocorrerão de 
dotações orçamentárias do 
Fundeb (70%) e 30% de re-

Projetos garantem 
equiparação de 
salário e abono de 
até R$ 20 mil para 
professores

cursos próprios.

Já o Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério Públi-
co da Educação Básica equi-
para o salário da classe ao piso 
nacional, no ano de 2021.

Todos os vereadores ressal-
taram que é motivo de muita 
felicidade aprovar esse bene-
fício para os trabalhadores da 
Educação municipal que são 
merecedores de muito reco-
nhecimento.

alizar processo seletivo para 
contratação de professores 
e outros profissionais para 
atuarem na Rede Municipal 
de Ensino. 

De acordo com o projeto, 
a contratação de funcio-
nários será realizada por 
meio de processo seletivo 
simplificado, com vagas 
para professores, nutricio-
nista, serventes, monitores 

e motoristas para atender 
a Secretaria de Educação. 
O prazo de contratação é 
de 12 meses, podendo ser 
prorrogado.

O projeto recebeu modifi-
cações quanto à forma de 
seleção, que poderá conter 
provas, análise de títulos e 
comprovação de tempo de 
serviço dos candidatos aos 
cargos.
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Comenda Parlamentar é 
entregue a personalidades 
com compromisso social

Honraria é também 
uma homenagem a 
Leopoldino Ribeiro da 
Silva, o popular Dico 
Ribeiro, que foi um dos 
ícones do tropeirismo 
de Ibatiba, sempre 
atuante pelo desen-
volvimento de Ibatiba

A Câmara de Ibatiba realizou, 
na noite de 5 de novembro, 
a entrega do título de Co-
mendador Parlamentar Leo-
poldino Ribeiro da Silva a três 
personalidades que se desta-
caram na cena política e social 
do município. A Sessão Solene 
também comemorou os 40 
anos de Ibatiba e foi realiza-
da no Plenário Éden Faustino 
Bernardo, com a presença de 
familiares e amigos dos home-
nageados, que se emociona-
ram com o reconhecimento.

Ibraim Alcure foi verea-
dor por dois mandatos e 
como parlamentar lutou 
pela Educação, trabalhou 
na conscientização da 
população sobre a impor-
tância da alfabetização 

e lutou pela irradicação do 
analfabetismo no município. 

O pastor Robson Ferreira da 
Graça, desde 2011, atua no 
Município de Ibatiba. For-
mado em Bacharel em Te-

O vereador Silvio Rodrigues 
de Oliveira foi surpreendido 
e também recebeu a Comen-
da Parlamentar das mãos dos 
vereadores Fernando Vieira e 
Elias Cândido da Silveira. A me-
dalha era para ter sido entre-
gue ao parlamentar em 2017.

A Sessão Especial foi presidida 
pelo presidente do Poder Le-
gislativo, vereador Fernando 
Vieira, acompanhado dos ve-
readores João Pedro Carvalho 
Rocha, José Paulo Costa Silva, 
João Brito Pereira Filho, Ro-

berto Luiz Chaves, Ivanito Bar-
bosa de Oliveira, Elias Candi-
do da Silveira, Silvio Rodrigues 
de Oliveira, Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho. 

Na Mesa Solene estavam 
presentes o senhor Genair 
Ribeiro, representandoos fa-
miliares do parlamentar Le-
opoldino Ribeiro da Silva, o 
prefeito de Ibatiba Luciano 
Pingo, o secretário de Fazen-
da Municipal Diego Hugui-
nim, o ex-vice-prefeito de 
Ibatiba, Laércio Teixeira, e o 
presidente da OAB de Iúna, 
Christian Neves.

Durante seus discursos, todos 
os vereadores da Casa foram 
unânimes em reconhecer a 
atuação dos mais novos Co-
mendadores de Ibatiba em 
prol do desenvolvimento do 
município.

ologia, também é Mestre 
em Ciências da religião e 
doutor em Teologia, pela 
faculdade de Teologia, 
Pedagogia e Filosofia Ma-
caense. 

Já o pastor Mário Lú-
cio dos Santos nasceu 
na cidade de Itambé, na 
Bahia, e veio para Ibatiba 
em 1991 para pastorear a 
Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus, no bairro 
Brasil Novo onde atua e é 
reconhecido pelo impor-
tante trabalho religioso e 
social realizado na comu-
nidade.

COMeNdAdOreS hOMeNAgeAdOS
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Incaper completa 65 anos de 
atuação e servidores recebem 
homenagens da Câmara

O Instituto Capi-
xaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica 
e Extensão Rural 
(Incaper) completou 
65 anos e servidores 
foram homenagea-
dos pelos trabalhos 
prestados em Ibatiba

apresentados os principais 
resultados e ações do Insti-
tuto a autoridades, agricul-
tores e lideranças de agri-
cultores. Como parte das 
comemorações, os servido-
res do Incaper receberam o 
certificado de honra ao mé-
rito pela importância do tra-

balho desenvolvido em prol 
da agricultura no município.

O presidente do Poder Le-
gislativo, vereador Fernando 
Vieira, o vereador e secretário 
da Mesa Diretora, vereador 
João Pedro Carvalho Rocha, 
receberam o prefeito de Iba-

tiba, Luciano Pingo, o coor-
denador regional do Incaper 
Ricardo Eugênio Pinheiro, o 
secretário de Agricultura, In-
dústria e Comércio, Samuel 
Dias Damasceno, engenheiro 
agrônomo do Incaper, Cris-
tiano Catheringer, e o dire-
tor de ensino do Ifes, Wilson 
Cabral, para compor a Mesa 
Diretora da solenidade. 

“O trabalho que o Inca-
per desempenha nesses 65 
anos de história tornou o 
município de Ibatiba ainda 
mais forte nas atividades  
da agricultura”, ressaltou o 
presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira.

Em comemoração aos 65 
anos do Instituto Capixa-
ba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Incaper), representantes 
da entidade participaram 
de uma Sessão Solene na 
Câmara de Ibatiba alusiva 
à data. Na ocasião, foram 

“Esse reconheci-
mento só reforça a 
importância do Insti-
tuto que tanto ajuda 
os produtores rurais 
do Espírito Santo”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE

Moisés Salimão de Faria • José Clério Moratti Dalmanech • Eder Junior Carlos de Carvalho •
Geraldo Costa de Lima (in memorian) • Cristiano de Oliveira Catheringer • Heraldo Rodrigues dos Santos •

Samuel Trindade Bolconi • Antônio Carlos Machado • Ricardo Eugênio Pinheiro • Evair Vieira de Melo
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A honraria serve 
como reconhecimen-
to à prestação de 
serviços relevantes 
à segurança pública 
de Ibatiba

Em cerimônia realizada no 
dia 18 de novembro, a Câ-
mara de vereadores home-
nageou 14 militares e civis 
com a Medalha Soldado José 
Pires de Andrade, o Soldado 
Pires. A honraria serve como 
reconhecimento à prestação 
de serviços relevantes à se-
gurança pública de Ibatiba.

A Medalha é entregue anu-
almente, em sessão solene 
e tem o objetivo de resgatar 
a memória do Soldado Pires, 
morto em serviço, quando 
defendia a sociedade ibati-
bense durante assalto a um 
banco na década de 80. Nes-
te ano, a solenidade ainda 
contou com a apresentação 
dos destaques operacionais 
do 14º Batalhão e dos mili-
tares da reserva remunerada.

Os vereadores da Casa Le-
gislativa entregaram as me-
dalhas e certificados a mi-
litares e policiais civis por 

valiosos serviços ou ações 
meritórias prestadas à so-
ciedade ibatibense. 

O presidente do Poder Exe-
cutivo, vereador Fernan-
do Vieira, abriu o evento e 
ressaltou a importância da 
homenagem. “Gostaria de 
salientar que estas homena-
gens tiveram a indicação de 
um vereador, mas que foram 
aprovados por todos os 11 
parlamentares. É uma home-
nagem da Câmara àqueles 
que honram por nossa segu-
rança”, disse o presidente.

A cerimônia contou com a 
presença do Comandante 
do 5º Comando de Polícia 
Ostensiva Regional, Cel. PM 
Carlos Alberto Bariani Ribei-
ro, Comandante do 14º Ba-
talhão, Ten. Cel. PM Flávio 
Pereira Santiago, Comandan-
te do 1º Batalhão, Ten. Cel. 
PM Luciano Correia dos Reis, 
chefe da Divisão do Comando 
de Polícia, Major PM Fagner 
Batista de Souza, subcoman-
dante Major PM Jomilson dos 
Santos Ivo, chefe da divisão 
operacional Major Euden 
Carlos Ramos, e do delegado 
de Polícia Civil, Tiago Felipe 
Bernardes Dorneles.

Medalha Soldado Pires reconhece 
atuação de cidadãos em nome 
da segurança pública
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