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Poder Executivo terá 
R$ 10,5 milhões a 
mais no orçamento, 
comparado ao ano 
anterior. A pasta 
com maior previsão 
orçamentária é a da 
Educação, que terá 
R$ 27,7 milhões  

O valor de R$ 76 milhões foi 
aprovado pelos vereadores 
de Ibatiba para o exercício 
financeiro de 2022, durante 
a realização da 17ª Sessão 
Ordinária, no final de no-
vembro. O Projeto de Lei Or-
çamentária Anual (LOA), que 

Ibatiba terá orçamento 
de R$ 76 milhões para 2022

estima a receita e fixa a des-
pesa do município, foi apro-
vado por unanimidade. O 
Poder Executivo terá R$ 10,5 
milhões a mais no orçamen-

em Açãoem Ação

Mais obras 
a caMinho
Visando garantir as priorida-
des em investimentos para 
a região de Crisciúma para o 
próximo ano, o vereador João 
Brito Pereira Filho representou 
o Poder Legislativo durante 
reunião com o secretário de 
Estado de Saneamento, Ha-
bitação e Desenvolvimento 

Urbano, Marcus Vicente, e 
o prefeito Luciano Pingo, na 
sede da Prefeitura, para discu-
tir parcerias para a realização 
de novas obras em Ibatiba.

Na oportunidade, Jango des-
tacou as necessidades da co-
munidade de Crisciúma, além 
de apresentar demandas de 
infraestrutura  de outras re-
giões. “A reunião serviu para 
reforçar essas indicações, fir-

mando e renovando a par-
ceria entre Estado e muni-
cípio”, declarou o vereador 
João Brito.

Após a reunião, o Secre-
tário de Estado visitou a 
Rua Manoel da Silveira, 
no bairro Novo Horizon-
te, onde estão previstas 
obras de urbanização, com 
nova pavimentação e cal-
çadas cidadãs.

to, em comparação a 2021.

A pasta com maior previsão 
orçamentária é a da Educa-
ção, com R$ 27.752.702,00, 

investimentos que serão 
destinados para a recupe-
ração das estradas rurais e 
obras de infraestrutura.

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 do município nes-
te ano. 

seguida pela Saúde, que terá 
R$ 18.604.800,00 para in-
vestir na área.

Conforme os vereadores, 
a expectativa que o va-
lor aprovado garanta mais 
investimentos na Saúde, 
principalmente no setor de 
transportes de moradores 
que necessitam de viagens 
para a realização de exames, 
consultas e procedimentos 
cirúrgicos e outras cidades. 
Os parlamentares também 
analisaram e aprovaram os 

Evento reúne comunidade 
educativa para homenagear 
os estudantes de melhor 
desempenho no ano. pág7

ibatiba adere ao projeto cidade 
Empreendedora do sebrae/Es, 
objetivo identificar potencialidades e 
fragilidades no município.pág4

alunos da Escola Maria Trindade 
ocuparam o plenário da câmara 
para apresentar projeto sob o tema 
“somos todos seres políticos”.pág6
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Projeto de melho-
rias no edifício teve 
como objetivo ofe-
recer estrutura físi-
ca que permita um 
melhor atendimen-
to jurisdicional no 
fórum

Em solenidade realizada no 
último dia 13, os vereado-
res de Ibatiba, presidente 
Fernando Vieira, Leonardo 
Alexandrino, João Brito de 
Souza, Jorcy Miranda San-
gi, Elias Cândido da Silveira, 
Roberto Luiz Chaves e José 
Paulo Costa Silva acompa-
nharam a inauguração da 
obra de ampliação do Fórum 
Desembargador Epaminon-
das do Amaral. 

O objetivo das obras de am-
pliação do edifício foi prover 
a Comarca de uma estrutura 
física que permita um melhor 
atendimento jurisdicional no 
fórum.

O evento contou com a pre-
sença do presidente do TJES, 
desembargador Ronaldo 
Gonçalves de Souza, do pre-
feito de Ibatiba, Luciano Pin-
go, do diretor do Fórum, juiz 
de Direito Ackel de Andrade 
Lima, do presidente da 16ª 

Subseção da OAB, Christian 
Henriques Neves, além de 
autoridades e representantes 
da sociedade civil.

O juiz Akel de Andrade Lima 
parabenizou o presidente do 
TJES, Ronaldo Gonçalves de 
Souza, e sua equipe, entre 
magistrados e servidores, 
por não terem medido es-
forços para trabalhar pelo 
fortalecimento da magistra-
tura, dos servidores e, em 
consequência, em favor de 
toda a população. 

E destacou a harmonia en-
tre os poderes no município, 
preservando a autonomia de 
cada um, o que é um pres-
suposto de qualidade para 
o estado democrático de 
direito: “É por isso, e fruto 
disso, que a presente am-
pliação do Fórum está acon-
tecendo, porque o Poder Ju-
diciário de Ibatiba sempre se 
pautou pelo diálogo com as 
demais autoridades locais”, 
completou.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Fernando 
Vieira, também destacou a 
união de forças entre os po-
deres, mantendo a indepen-
dência de cada um, e disse 
estar muito feliz em partici-

par desse momento da his-
tória do município. 

“O trabalho do Poder Judi-
ciário do Estado é referência 
no Brasil”, disse. Ele elogiou 
o trabalho do juiz Akel de 
Andrade, colocando como 
uma pessoa justa, ética e de 
diálogo. “Ibatiba perde mui-
to com sua saída, mas temos 
que pensar maior e saber que 
o Estado do Espírito Santo, o 
Tribunal de Justiça e a Cor-
regedoria estão ganhando 
uma pessoa justa, honesta, 
e tenho certeza que fará um 
excelente trabalho onde es-
tiver”, colocou.

*Com informações da Prefei-
tura de Ibatiba

Fórum da Comarca 
de Ibatiba recebe 
obras de ampliação

Akel de Andrade Lima
jUIz dE dIREITO

“É por isso, e fruto 
disso, que a pre-
sente ampliação 
do Fórum está 
acontecendo, 
porque o Poder Ju-
diciário de Ibatiba 
sempre se pautou 
pelo diálogo com 
as demais autori-
dades locais”.
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Câmara encerra ano legislativo com 
aprovação de importantes projetos

Durante a última 
sessão do ano, re-
alizada no dia 10 
de dezembro, seis 
projetos foram apro-
vados, entre eles o 
Programa Municipal 
de Educação Inte-
gral e a construção 
de uma nova Escola 
Municipal

A Câmara Municipal de Iba-

festas de final de ano, dese-
jando paz ao povo ibatibense.

Em 2021, a Casa Legislativa 
recebeu as demandas da so-
ciedade, discutiu melhorias 
nos serviços prestados na 
cidade, como segurança pú-
blica, infraestrutura, realizou 
audiências públicas receben-
do grupos da sociedade. 

O presidente da Casa, Fer-
nando Vieira, destacou os 

debates e divergências de 
opiniões dos colegas. Para 
ele, foram situações que fa-
zem parte do processo de-
mocrático e que reforça que 
a Câmara tem trabalhado 
com muita dedicação e que 
as divergências servem para 
fortalecer ainda mais o tra-
balho do Poder Legislativo.

Educação
Na última sessão, a Câmara 

aprovou seis projetos de Lei, 
entre eles mais investimen-
tos para a educação, com a 
aprovação de matéria que 
autoriza a construção de 
uma nova unidade escolar 
no antigo PETI. 

As atividades do Legislativo 
retornam no dia 10 de feve-
reiro. Os vereadores seguem 
disponíveis para convocação 
para possíveis sessões extra-
ordinárias.

tiba realizou no dia 10 de 
dezembro a última sessão 
ordinária do ano de 2021. 
O presidente da Casa, Fer-
nando Vieira, encerra o ano, 
reafirmando, enquanto re-
presentante da população, 
que a Casa de Leis segue dis-
ponível para atender as de-
mandas da população. 

Os vereadores realizaram 
uma sessão harmoniosa, com 
discursos de felicitações pelas 

ouTros 
projETos 
aprovados
PLO 053/2021. Dispõe sobre a 
denominação de logradouro pú-
blico municipal – Joel Dionísio 
De Freitas.

PLO 054/2021. Altera a redação 
dos artigos 2º, 3º, §1º e acres-
centa o §3º na Lei Municipal 417 
de 31 de dezembro de 2002.

PLO 055/2021. Institui o Programa 
Barraginhas e outras ecotécnicas 
para recuperação e perenização 
hídrica e dá outras providências.

PLC 019/2021. Altera a des-
crição sumária e detalhada 
das atividades profissionais 
do técnico de radiologia do 
quadro de cargos efetivos da 
Lei Complementar Municipal 
Nº 42/2010 – Institui o plano 
de cargos, carreiras e venci-
mentos dos profissionais da 
área da saúde.

PLC 020/2021. Dispõe sobre 
a implantação e definição das 
diretrizes do Programa Muni-
cipal de Educação em Tempo 
Integral, na Rede Municipal de 
Ensino de Ibatiba.

*Confira os projetos na ínte-
gra, por meio do portal www.
camaraibatiba.es.gov.br.
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Cidade Empreendedora: 
Ibatiba participará do projeto 
para ampliar desenvolvimento 

O projeto identifica 
pontos fracos e for-
tes das ações reali-
zadas no município, 
além de sugerir o 
que precisa ser feito 
para vencer os obs-
táculos ao desenvol-
vimento

A Câmara de Ibatiba foi o 
palco para a assinatura, no 
final de novembro, do Ter-
mo de Adesão de Ibatiba ao 
projeto Cidade Empreende-
dora, realizado pelo Sebrae/
ES, em parceria com a Prefei-
tura Municipal e o Governo 
do Estado do Espírito Santo, 
por meio da Agência de De-
senvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas e do Em-
preendedorismo do Espírito 
Santo (Aderes).

O presidente do Poder Le-
gislativo, Fernando Vieira, 
e o vereador João Brito Pe-

reira Filho, acompanharam 
a assinatura do termo efe-
tivada pelo prefeito Luciano 
Pingo e demais autoridades 
presentes.

O projeto é desenvolvido 
a partir de um diagnóstico 
que levanta todas as situa-
ções gerenciais do município, 
identificando os pontos fra-
cos e fortes, além de sugerir 
o que precisa ser feito para 
vencer os obstáculos ao de-
senvolvimento.

E junto à assinatura do Ter-
mo de Adesão, o Sebrae 
apresentou uma proposta 
de projeto, incluindo uma 
cronologia para sua implan-
tação. Além disso, a entidade 
vai proporcionar a qualifica-
ção dos servidores públicos 
da Prefeitura e outras organi-
zações, assim como dos em-
presários do município. Serão 
oferecidas 60 vagas para es-
sas consultorias.

“Esta adesão ao projeto Ci-
dade Empreendedora é mais 
uma ação que contribui para 
o desenvolvimento econô-

econômico, fomentando o 
crescimento das atividades 
locais”, destacou o presiden-
te da Casa, Fernando Vieira.

mico local e que vai somar 
as demais propostas já dis-
cutidas pelos vereadores 
com representantes do setor 

“É mais uma ação 
que contribui para 
o desenvolvimento 
econômico local”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE

Empreendedorismo: ferramenta de desenvolvimento
Presidente da Câma-
ra de Ibatiba cumpre 
agenda na Capital e 
representa o Muni-
cípio no 1º Encontro 
Estadual de Cidades 
Empreendedoras

Entre os dias 15 e 16, o pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Ibatiba, vereador 
Fernando Vieira, participou 
do 1º Encontro Estadual de 
Cidades Empreendedoras, 
no Centro de Convenções, 
em Vila Velha. 

“O Poder Executivo e Legis-
lativo de Ibatiba está tra-
balhando para ir além da 
realização de pequenas e 
médias obras no município. 
Estamos trabalhando para 
avançar políticas importan-

tes nos setores da cultura, 
segurança, educação, eco-
nomia e saúde. Sabemos 
que a cultura empreende-
dora, hoje, é o elemento 
fundamental para fomentar 
o desenvolvimento terri-
torial”, destacou Fernando 
Vieira.

O 1º Encontro Estadual de 
Cidades Empreendedoras 
tem como objetivo motivar 
a gestão pública e a cultura 
empreendedora como ele-
mentos fundamentais para 
a promoção do desenvolvi-
mento territorial e melhoria 
do ambiente de negócios 
para as micro e pequenas 
empresas. 

O programa já tem adesão 
de 77 dos 78 municípios ca-
pixabas e iniciou as ativida-

des em 27 deles.

invEsTiMEnTos
O presidente da Casa 
de Leis, Fernando Vieira, 
também esteve reunido 
com o governador Rena-
to Casagrande, levando 
demandas do Executivo 
e Legislativo. Além da 
agenda com o Gover-
nador, o representante 
do Legislativo cumpriu 
agenda com o deputado 
estadual Marcelo San-
tos, com o secretário da 
casa Civil, Davi Diniz. No 
encontro, foi destaque o 
tema sobre desburocra-
tização para novas em-
presas e a pavimentação 
da comunidade de Santa 
Maria, da Avenida Mano-
el e das ruas paralelas. 
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Personalidades 
foram homenage-
ados por contribu-
írem na caminhada 
do jornal - meio de 
comunicação de 
maior circulação 
ininterrupta da re-
gião do Caparaó

A Câmara de Vereado-
res de Ibatiba realizou na 
noite de 14 de dezembro 
uma Sessão Solene em 
homenagem aos 35 anos 
do Jornal A Notícia. No to-
tal, 65 personalidades en-
tre políticos, empresários 

Homenagem: 35 anos
do jornal A Notícia

foram homenageados por 
contribuírem na caminhada 
do jornal semanal, o meio de 
comunicação de maior circu-
lação ininterrupta da região 
do Caparaó. 

Participaram da mesa solene 
o presidente da Casa, Fer-
nando Vieira, os vereadores 
Roberto Luis Chaves, João 
Pedro Carvalho Rocha, Elias 
Cândido da Silveira, Leonar-
do David Alexandrino de Oli-
veira,  os homenageados José 
Salotto Sobrinho, o prefeito 
de Irupi, Edmilson Meireles, 
pastor e ex-vereador Admil-
son Ribeiro, e o ex-vereador 

de Ibatiba, Natalino Ribeiro.

“O proprietário e diretor José 
Salotto mantém o jornal 
nestes 35 anos com muita 
luta e trabalho para trazer 
notícias pertinentes à vida 
da sociedade, à política e ao 
crescimento da cidade”, dis-
se o presidente da Câmara 
de Ibatiba, Fernando Vieira.

Os vereadores e convidados 
acompanharam o discurso 
do fundador do Jornal A No-
tícia, José Salotto Sobrinho, 
que apresentou a história e 
a trajetória de sucesso do 
jornal.

Câmara homenageia lideranças 
evangélicas com a Medalha
Pastor Jotalino Lopes da Silva

A honraria será en-
tregue anualmente 
ao cidadão ou cida-
dã, que assim como 
o Pastor Jotalino, 
possui uma jorna-
da de solidariedade 
cristã em Ibatiba, por 
no mínimo 10 anos

A Câmara Municipal de Ibati-
ba realizou na noite do dia 15 
de dezembro a solenidade de 
entrega da Medalha Pastor 
Jotalino Lopes da Silva. Com 
a casa cheia, moradores pres-
tigiaram a entrega da honra-
ria, destacando a contribui-
ção de lideranças cristãs no 
município.

A solenidade foi acompanhada 
pela vereadora Emiliane Ribei-
ro Lázaro e pelos vereadores 
Jorcy Miranda Sangi, Leonardo 
David Alexandrino de Carva-
lho, Elias Cândido da Silveira, 
Silvio Rodrigues, João Brito, 
João Pedro Carvalho Rocha, 
Ivanito Barbosa e José Paulo 
Costa Silva. Na mesa solene 
ainda participaram as filhas do 
pastor Jotalino: Dorcas Ferrei-
ra Lopes de Carvalho e Norma 
Lopes Ferreira.

O Pastor Jotalino foi uma 
importante referência cristã 
de Ibatiba. Em 1981 fundou 
a igreja evangélica Ministério 
“O tabernáculo”, que ainda 
hoje serve aos fieis que ali 

congregam. 

“Pastor Jota-
lino era um 
exemplo de 
generosidade, 
caráter e fé 
sempre pron-
to a ajudar a 
todos. Home-
nagem justa 
e que tem o 

intuito de dar continuida-
de ao importante trabalho 
de solidariedade cristã em 
nosso Município”, destacou 
a vereadora Emiliane.

A Medalha Pastor Jotalino 
Lopes da Silva é uma honra-
ria a ser entregue, anualmen-
te, ao cidadão que realiza jor-
nada de solidariedade cristã 
por no mínimo 10 anos. A 
solenidade foi instituída por 
meio do Projeto de Resolu-
ção nº 11/2021, de autoria 
dos vereadores Emiliane Ri-
beiro Lázaro, Elias Cândido 
da Silveira, Leonardo David 
de Carvalho, Silvio Rodrigues 
de Oliveira e Ivanito Barbosa 
de Oliveira.
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Audiência Pública integra 
educação e prática legislativa

Durante o ano le-
tivo, equipe da Es-
cola Estadual Maria 
Trindade Oliveira 
utilizou Projetos de 
Lei e indicações dos 
parlamentares para 
realizar leituras, es-
tudos e debates com 
estudantes por meio 
do Projeto Integra-
dor de Pesquisa e 
Articulação com o 
Território (Pipat)

Com a temática “Somos to-
dos seres políticos”, os alu-
nos da Escola Estadual Maria 
Trindade Oliveira lotaram 
o espaço do Plenário Éden 
Faustino Bernardo, no final 
de novembro, para apresen-
tar o Projeto Integrador de 
Pesquisa e Articulação com 
o Território (Pipat). A práti-
ca legislativa foi apresentada 
pelos alunos como uma im-
portante ferramenta de cida-

dania, por meio de Audiência 
Pública, promovida pela Câ-
mara de Ibatiba.

Os vereadores João Pedro 
Carvalho Rocha, Fernando 
Vieira, Leonardo Alexan-
drino de Cavalho, Jorcy 
Miranda Sangi e a vereado-
ra Emiliane Lázaro Ribeiro 
participaram da audiência 
e contribuíram nos debates 
de integração do Poder Le-
gislativo e a escola. 

A audiência foi presidida pelo 
vereador João Pedro Carva-
lho Rocha, proponente da 
audiência. A diretora da EE-
EFM Maria Trindade Oliveira, 
Gisane Cordeiro Raposo de 
Paula, as supervisoras Silvana 
Assis Vaillant Lidiane Caba-
lini Coelho e a secretária de 
Saúde de Ibatiba, Nilce Flo-
rindo, integraram a mesa de 
autoridades.

“O Pipat é um projeto novo 

para educação de jovens e 
adultos e estamos avançando 
no intuito de tornar possível 
e prazeroso estudar, além de 
ofertar um espaço de conteú-
dos com projetos que articule 
o currículo base com a prática 
e vivência dos alunos no dia a 
dia em sociedade”, explicou o 
professor Túlio.

Durante a audiência, os estu-
dantes fizeram apresentação 
de indicações e Projetos de 

Lei, como o “Saúde na Hora”, 
o “Adote uma nascente”, 
entre outras propostas que 
seguem em debate entre os 
vereadores. 

A diretora escolar falou so-
bre as apresentações. “Muito 
emocionada com o trabalho 
dos nossos alunos. Foram 
confiantes, cidadãos conscien-
tes e mostraram que o projeto 
PIPAT cumpre o seu objetivo. 
A gente precisa sonhar em 
mudar as nossas vidas e das 
pessoas que estão ao nosso 
redor. Professores fazem isso 
e quando vemos nossos alu-
nos indo para a faculdade, por 
exemplo, mesmo com tanta 
dificuldade, a nossa missão foi 
cumprida”, comentou a dire-
tora Gisane Raposo.

Após a leitura simbólica dos 
projetos e indicações, os ve-
readores também comen-
taram sobre as propostas. 
Confira:

“Os alunos puderam sentir na 
prática a dificuldade que nós 
todos temos. Então, quando 
vemos que os estudantes 
acompanham demandas, nos 
deixa ainda mais conscientes 
que estamos atuando nas 
necessidades do nosso mu-
nicípio”, explicou o vereador 
Leonardo Alexandrino de 
Carvalho.

“As sugestões apresentadas 
intensificam novas ideias para 
que possamos apresentar 
novos projetos. Mostra a im-
portância da participação da 
sociedade na Casa”, analisou 
a vereadora Emiliane Lázaro 
Ribeiro.

“Essa atuação (dos estudan-
tes) é importante para que o 
nosso trabalho avance. Caso 
essa iniciativa não seja fá-
cil, não desanimem por que 
para conseguirmos que essas 
ações sejam colocadas todas 
em práticas, vocês são funda-
mentais”, comentou o verea-
dor Jorcy Miranda Sangi.

“É muito gratificante saber 
que o nosso trabalho está 
sendo acompanhado, está 
sendo debatido. Muitas pro-
postas estão sendo discutidas 
nessa Casa e quando vemos 
nossos alunos atuando e nos 
auxiliando é muito gratifican-
te. A Câmara de Ibatiba está 
sempre de portas as abertas 
para novos debates”, disse o 
presidente da Câmara, verea-
dor Fernando Vieira.

“Essa participação frisa, ainda 
mais, para nós vereadores, a 
importância de se investir na 
educação. Essa participação 
da sociedade é que torna 
possível que as demandas da 
sociedade sejam efetivadas”, 
analisou o vereador João Pe-
dro Carvalho Rocha.
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Premiação Aluno Nota 10 
reúne comunidade educativa

Alunos que obti-
veram melhor de-
sempenho escolar 
em 2021 receberam 
o destaque Aluno 
Nota 10. Entre os 
estudantes homena-
geados, cinco alunos 
ainda receberam a 
honraria estudantil 
Medalha Felipe Loura

A Câmara Municipal de Iba-
tiba recebeu no dia 7 de de-
zembro os alunos que obti-
veram o melhor desempenho 

sexto ao nono ano do ensino 
fundamental, 1° ao 3º ano do 
ensino médio regular e for-
mação técnica, e turmas da 
Educação de Jovens e Adul-
tos – EJA da rede municipal, 
estadual e federal de educa-
ção de Ibatiba.  

O estudante premiado de-
verá obter maior desem-
penho, proatividade, disci-
plina, frequência nas aulas, 
sendo o destaque da turma 
não apenas por meio de 
suas notas, mas no com-
prometimento, respeito e 

solidariedade, durante todo 
o ano letivo.

 Já o Projeto Medalha de 
Mérito Estudantil Felipe 
Loura será destinado a reco-
nhecer um aluno por escola 
ou instituição da rede Mu-
nicipal, Estadual e Instituto 
Federal do município entre 
os diplomados como Aluno 
Nota 10. 

Os dois projetos cabem aos 
professores escolherem um 
aluno para receber a meda-
lha, representando a escola.

MériTo 
EsTudanTil
A Medalha de mérito estudan-
til Felipe Loura homenageia o 
estudante Felipe José Ferrei-
ra Loura (1984-2005) que se 
destacou, brilhantemente, na 
caminhada acadêmica. Felipe 
Loura concluiu com êxito o 
módulo de matemática e por-
tuguês no Kumon, foi primeiro 
aluno de Ibatiba a conseguir 
bolsa na Universidade pelo 
programa ProUni e conseguiu 
passar na prova da Marinha. 

escolar de 2021 da rede Mu-
nicipal para a entrega da ho-
menagem “Aluno Nota 10” 
e condecoração Medalha de 
mérito estudantil Felipe Lou-
ra.  A homenagem passa a ser 
concedida, anualmente, aos 
estudantes que obtiveram as 
melhores médias escolares 
anuais em suas instituições 
de ensino.

A autora das propostas, 
vereadora Emiliane Lázaro 
Ribeiro, explicou que o Pro-
jeto de Lei Aluno Nota 10 é 
destinado aos estudantes do 

“A educação 
é fundamen-
tal para o ser 
humano, é o 
princípio para 
o sucesso e 
formação de 
todo cidadão. 
Espera-
mos que essa premiação 
incentive, outros alunos, a 
serem determinados em seus 
estudos”. Vereador Silvio 
Rodrigues

“A vida é feita 
de oportunida-
des e o estudo 
nos impulsiona. 
Na minha car-
reira tive muitas 
oportunidades 
relacionadas ao 
estudo e não 

perdi tempo. Deem 
valor à educação”. 
Vereador Leonardo 
David Alexandrino 
de Carvalho

“Cumprimento com louvor a todos os 
pais que estão aqui hoje felizes com 
esses resultados. Nosso trabalho aqui 
é facilitar os caminhos para que vocês 
alunos tenham incentivos, facilitando 
as ações do ensino para 
ajudar os estudantes.  Esse 
destaque hoje é um incen-
tivo pela conquista de vo-
cês e com a persistência 
de vocês no estudo, cada 
um possa chegar ainda 
mais longe”. Vereador 
Paulo Costa e Silva

“É muito gratificante 
termos esse projeto hoje 
sendo colocado em 
prática. Quero agradecer 
muito aos profissionais de 

educação. Para-
béns aos alunos 
pela educação, 
pela responsa-
bilidade, pela 
dedicação aos 
estudos”. Vere-
adora Emiliane 
Lázaro Ribeiro

“Há 
alguns 

anos, não 
tínhamos 
as condi-
ções que 

temos 
hoje.  

Para-
béns a todos os pais que 
seguem incentivando os 

seus filhos”. Vereador 
João Brito Pereira 

Filho

“Acredito que seja o me-
lhor momento para home-
nagear nossos estudantes, 
estamos vivendo muito 
difíceis em que comunida-
de acadêmica e estudantes 
tiveram que se reinventar 
para aprender, para ensinar.  
Todos os responsáveis são 

verdadeiros guerreiros por con-
seguirem manter os seus filhos 
no caminho do conhecimento”. 
Presidente da Câmara, Fer-
nando Vieira 

Isaac Venturim da Silva Neto
Maysa Lourenço da Silva
Nicoly Lima Castilho
Maria Valentina Souza T. de Lima
Lavynea Mylena Miranda Rodrigues
Eduardo Gomes de Amorim
Gabriela Martins de Souza
Victória Machado de Souza
Daniel Carlos da Veiga

Miguel Antônio da Silva Pimentel
Danielly Lopes de Freitas
Geisilene Freitas Borges
Isabelly Gouvêa Ferreira
Arthur Henrique Moreira Pereira
Sâmella de Souza Rodrigues
Evelyn da Silva Gomes
Ana Karla Gonçalves Cerqueira

Dafny Isabella Hubner de Souza
Ana Paula Santiago D. Oliveira
Quezia de Lima Oliveira
Klaine de Jesus Perpetuo
Andressa Martins dos Santos
Leonardo Felipe Fernandes de Amorim
Lorena Amorim Dias de Freitas
Mateus Machado de Freitas

Gabriela Vieira Silva
Giovana Victória da Silva Montemor
Yasmin Silva Gonçalves
João Paulo Bicário Souza
Pedro Henrique Cardoso Romualdo
Gleicy Ana Tavares Alves
Márcio Benevides Júnior
Karla Rodrigues Viana
Kaique de França Silva

MEDALHA DE MéRITO ESTuDANTIL FELIPE LOuRA

ALuNOS NOTA 10

Pedro Henrique Cardoso Romualdo • Gleiciany Romualdo Braga • Gleicy Ana Tavares Alves • Miguel Antonio da Silva Pimentel • Andressa Martins dos Santos
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Equipe da Câmara 
de Ibatiba cumpriu 
agendas na Capital 
e também oficia-
lizou emenda para 
implantação de uma 
academia popular 
para a comunidade 
de Criciúma

Representantes da Câmara 
de Ibatiba acompanharam, 
no dia 9 de dezembro, sole-
nidade do Governo do Esta-
do para assinatura da ordem 
de fornecimento para com-
pra de caminhões compac-
tadores de resíduos sólidos 
urbanos para Ibatiba. O do-
cumento foi assinado duran-
te evento na Sede do Gover-
no Estadual, em Vitória.

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Fernando 
Vieira, o vereador Elias Cândi-
do da Silveira e o assessor le-
gislativo da Câmara, Vinícius 
Amorim, acompanharam a 
cerimônia ao lado do prefeito 
de Ibatiba Luciano Salgado 
e do secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Cultura e Tu-
rismo, Geilson Dias Tomaz.

coMpacTadorEs
Cada caminhão compac-
tador tem capacidade para 
6,10 e 15 metros cúbicos 
por ciclo de coleta, o que 
representa uma capacida-
de de cobertura diária entre 
9.500 e 49.500 habitantes, 

Ibatiba oficializa aquisição de 
caminhões compactadores de Lixo

A Praça David Go-
mes é o palco da 
decoração natalina

A noite de domingo, 12 de 
dezembro, foi marcada pela 
abertura oficial do “Natal na 
Terra dos Tropeiros”, com pro-
gramação, contagem regressi-
va para acendimento das lâm-
padas da decoração na Praça 
David Gomes, e lançamento 
de campanha da Associação 
Comercial e Industrial de Iba-
tiba (Aciba). O evento reali-
zado pela Prefeitura, com o 
apoio da Câmara Municipal.

Milhares de pessoas já 
passaram pela praça para 
conferir a decoração. O 
evento de inauguração 
contou com a apresen-
tação do projeto musical 
“Encanto dos Tropeiros”, 
do Serviço de Fortaleci-
mento de Vínculos (do 
Cras de Ibatiba), além do 
lançamento do sorteio 
da campanha “Aqui eu 
moro, aqui eu compro”, 
da Aciba, e a chegada de 
Papai Noel. 

*Com informações da Pre-
feitura de Ibatiba

“Natal na Terra 
dos Tropeiros” tem 
abertura oficial

de acordo com a duração 
dos turnos do trabalho de 
coleta utilizados conforme 
o município. Os contra-
tos de concessão de uso 
têm vigência de 120 me-
ses, sem a necessidade de 
contrapartida por parte do 
município.

ACAdemiA POPuLAr. Ainda na Capital, a equipe do Poder Legislativo cumpriu agenda com o 
secretário Estadual de Esportes, Júnior Abreu, e receberam uma emenda parlamentar assinada 
pelo Deputado Federal Josias Da Vitória para a implantação de uma academia popular, na co-
munidade de Cricíuma.
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