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Projetos visam ga-
rantir condições para 
o Poder Executivo 
captar recursos do 
Governo do Estado 
e Federal para obras 
de infraestrutura de 
prevenção em áre-
as de risco, além da 
abertura de crédito 
adicional especial  

O mês de janeiro está sendo 
marcado pelas fortes chuvas 
de verão, que atingem Ibati-
ba e toda a região do Caparaó 
capixaba. Desde o dia 10, os 
parlamentares têm acompa-
nhado os trabalhos da Defe-
sa Civil municipal em bairros 
e comunidades rurais, cuja 
população é fortemente pre-
judicada pelos deslizamentos 
de terras, queda de barreiras 
e alagamentos. 

Diante da urgência e necessi-
dades de ações imediatas, os 
parlamentares se reuniram 

Em sessão extraordinária, 
vereadores aprovam projetos 
de enfrentamento aos danos 
causados pelas chuvas

em sessão extraordinária no 
dia 21 para votar projetos, 
com o intuito de garantir 
condições ao Poder Executi-
vo captar recursos do Gover-
no do Estado e Federal para 
obras de infraestrutura de 
prevenção em áreas de risco, 
além da abertura de crédito 
adicional especial.

A convocação extraordinária 
foi necessária já que o par-
lamento encontra-se em re-
cesso. A reunião ocorreu de 
forma remota, pois a sede do 
Legislativo está em reforma, 
por meio de aplicativo de 
vídeo, também transmitido 
pelas redes sociais.

Um dos projetos aprova-
dos (Lei Complementar Nº 
01/22) autoriza a abertura de 
crédito adicional especial ao 
orçamento vigente do muni-
cípio no valor de R$ 10 mil.

O outro projeto de Lei Nº 
01/22 altera o artigo 8 da 
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Lei Municipal nº 698/2013, 
permitindo que os servido-
res públicos designados para 
a estrutura da Defesa Civil 
receba mensalmente gratifi-
cação, conforme Lei Comple-
mentar nº40/2010.

“É muito triste ver os estra-
gos causados pelas fortes 
chuvas que atingiram Ibatiba 
e todo o Estado do Espírito 
Santo, nos últimos dias. Mui-
tos registros de alagamen-
tos, deslizamento de terra e 
quedas de barreiras em nossa 
cidade - por isso, me solidari-
zo com cada família que foi 
atingida de alguma maneira 
e teve que sair de suas casas 
ou perderam bens materiais. 
Estamos acompanhando de 
perto os trabalhos que es-
tão sendo desenvolvidos. É 
momento de redobrarmos 
as nossas atenções e arrega-
çarmos as mangas para re-
começamos mais uma vez”, 
comentou o presidente da 
Câmara, Fernando Vieira. 

Medalha Ledson Martins 
Figueiredo homenageia 
profissionais de destaque na 
área educacional. pág8

Parlamentares visitaram áreas 
alagadas pelas fortes chuvas 
observando os efeitos e as 
necessidades emergenciais.pág3

Tem início a vacinação de crianças 
contra Covid em Ibatiba, realizada no 
Centro de Convivência da Terceira 
Idade, das 8h às 15 horas. pág4

“É muito triste 
ver os estragos 
causados pelas 
fortes chuvas que 
atingiram Ibatiba 
e todo o Estado 
do Espírito Santo, 
nos últimos dias”.

Fernando Vieira
PRESIDENTE

CHUVAS EM 
IBATIBA
O município publicou o 
decreto nº 003/2022 que 
declarou a situação de 
emergência em Ibatiba, 
considerando as intensas 
e fortes chuvas que caíram 
na primeira quinzena de ja-
neiro, quando apresentou o 
maior acúmulo pluviomé-
trico do Estado, um total de 

123 milímetros de chuva.

O nível do Rio Pardo e de 
outros cursos d’água que 
cortam a cidade subiu, ala-
gando ruas e casas em bair-
ros da cidade, além de pro-
vocar estragos na zona rural. 
Em caso de emergência o 
cidadão deve acionar a De-
fesa Civil pelo número (28) 
999557763.

*Leia mais nas páginas 2 e 3.

MATÉRIAS APROVADAS:

4Projeto de Lei Complementar nº01/22: autoriza a abertura de crédito 
adicional especial ao orçamento vigente do município de Ibatiba. Valor: 
R$ 10 mil. 

4Projeto de Lei nº 01/22: altera o artigo 8 da Lei Municipal nº 698/2013, 
que permite que os servidores públicos designados para a estrutura da 
defesa civil receba mensalmente gratificação conforme Lei Complementar 
nº40/2010. 

Confira os projetos na íntegra, por meio do site https://ibatiba.es.leg.br.  
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Os cargos dos con-
tratos prorrogados 
são em maioria da 
secretaria de Saúde 
e do setor de en-
genharia do muni-
cípio. A medida se 
faz necessária até a 
realização de novos 
processos seletivos

Em sessão extraordinária 
convocada para a manhã do 
dia 20 de janeiro, os verea-
dores de Ibatiba Fernando 
Vieira, João Pedro Carvalho 
Rocha, Jorcy Miranda San-
gi, Silvio Rodrigues, João 
Brito e Roberto Luís Chaves 
votaram o Projeto de Lei 
nº 21/2021 que autoriza o 

Poder Executivo a efetivar 
a prorrogação dos contra-
tos temporários de pessoal 
em caráter emergencial por 
tempo determinado. 

Os cargos dos contratos 
prorrogados são em maioria 
da secretaria de Saúde e do 
setor de engenharia do mu-
nicípio. A medida se faz ne-
cessária até a realização de 
novos processos seletivos.

Durante a sessão extraor-
dinária, o projeto passou 
pela análise da Comissão 
Provisória Especial de Le-
gislação, Justiça e Redação 
integrada pelos vereadores 
João Pedro Carvalho Rocha, 
Silvio Rodrigues e Roberto 

Luís Chaves para liberação 
e votação do projeto com 
emissão de parecer favorá-
vel da Comissão. 

O projeto de Lei nº 21/2021 
também foi analisado pela 
Procuradoria da Câmara 
que apresentou parecer fa-
vorável.  Em seguida, em 
fase de votação, foi apro-
vado por unanimidade en-
tre os presentes.

Mesmo em período de re-
cesso legislativo, até o dia 
10 de fevereiro, os verea-
dores de Ibatiba seguem 
à disposição do município 
em casos de convocação 
de novas sessões extraor-
dinárias.

Projeto autoriza prorrogação 
de contratos temporários
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Parlamentares visitam áreas 
alagadas pelas fortes chuvas 

Vários deslizamen-
tos de terra e uma 
casa no bairro Novo 
Horizonte foi atin-
gida. Outros pontos 
de deslizamentos 
foram identificados 
nas localidades de 
Perdido, Pitanga, 
Perobas e Santa Ma-
ria de Baixo a água 
atingiu a escola da 
localidade

Os vereadores acompanha-
ram, no dia 10 de janeiro, 
a situação do município 
após as fortes chuvas que 
atingiram Ibatiba. Visitas 
às comunidades e bairros 
da cidade mais atingidos 
levantaram os efeitos e as 
necessidades emergenciais 
para atender a população.

rendo áreas rurais do mu-
nicípio mais atingidas por 
cheias de rios e córregos. 

O Rio Pardo, que corta a 
cidade, apresentou pontos 
de transbordamento. Vá-
rios deslizamentos de terra 
e uma casa no bairro Novo 
Horizonte foi atingida. Ou-
tros pontos de deslizamen-
tos foram identificados nas 
localidades de Perdido, Pi-
tanga, Perobas e Santa Ma-
ria de Baixo a água atingiu a 
escola da localidade.

De acordo com a Prefeitura 
de Ibatiba, equipes da Se-
cretaria Municipal de Assis-
tência Social estão realizan-
do levantamentos sobre as 
condições das famílias atin-
gidas pelas consequências 
das chuvas.

O nível do Rio Pardo e de 
outros cursos d’água que 
cortam a cidade voltou a 
subir, alagando ruas e ca-
sas em bairros da cidade, 
além de provocar estragos 
na zona rural. Conforme 
Boletim Extraordinário da 
Defesa Civil Estadual, Ibati-
ba foi o município que apre-
sentou o maior acúmulo 
entre aqueles que possuem 
estação meteorológica do 
Cemaden (Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais). 
Ibatiba registrou um acu-
mulado de 104 milímetros 
(mm), até o domingo (09) 
pela manhã.  

Desde o início das fortes 
chuvas, a equipe da Defesa 
Civil do município esteve 
nas ruas da cidade, percor-

Na cidade, os bair-
ros mais atingidos 
foram Boa Espe-
rança, Floresta 
e São Sebastião 
(Pró Morar 1)

A chuva torrencial que 
caiu sobre o município de 
Ibatiba na madrugada do 
dia 9 de janeiro trouxe 
muitos transtornos e pre-
juízos para dezenas de fa-
mílias. Na cidade, os bair-
ros mais atingidos foram 
Boa Esperança, Floresta e 
São Sebastião (Pró Morar 
1), enquanto no interior 
são muitos os problemas 

Casas alagadas  
em vários bairros 

em estradas e estragos em 
propriedades, com muitos 
pontos de alagamentos.

No bairro Floresta e Boa Espe-
rança muitas casas foram inva-
didas pela água das chuvas. Na 
zona rural, a Defesa Civil regis-
trou muitos problemas em es-
tradas e recebeu, durante todo 
o dia, fotos e vídeos de grande 
quantidade de água em mui-
tas localidades. 

Em Santa Maria de Baixo, por 
exemplo, a escola também foi 
invadida pela água. Pessoas 
da comunidade limparam as 
instalações e ajudaram na re-
cuperação de material escolar.

DEFESA CIVIL 
ESTADUAL 
VISTORIA DANOS
Membros da Defesa Civil 
Estadual estiveram em 
Ibatiba, na tarde do dia 
11, para ver de perto os 
danos provocados pelas 
chuvas que castigaram o 
município, além de vis-
toriarem pontos críticos 
que são potenciais áreas 
de risco. Foram mais de 
123 milímetros de chuva, 
o que causou 
muitos estra-
gos em estra-
das, pontes, 
mas principal-
mente barran-
cos em bairros 
da cidade.

Estiveram em 
Ibatiba, o chefe 
da Regional da 
Defesa Civil da 
região do Capa-
raó, subtenente 
Adriano Alves 
Gama, o enge-
nheiro civil da 

Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa civil, 
Carlos Siqueira, e o auxiliar 
do Departamento de Pre-
venção da Ceptec, sargen-
to Petersson. 

Todos percorreram pontos 
que sofreram danos pro-
vocados pelo excesso de 
chuvas, na zona rural e na 
cidade de Ibatiba. 

O município publicou o 
decreto nº 003/2022 que 
declara situação de emer-
gência em Ibatiba, con-

siderando as intensas e 
fortes chuvas que caíram 
no último final de sema-
na, quando apresentou 
o maior acúmulo pluvio-
métrico do Estado. O ato 
administrativo autoriza 
a mobilização de todos 
os órgãos municipais que 
atuam sob a coordenação 
da Defesa Civil Municipal, 
nas ações de resposta ao 
desastre, reabilitação do 
cenário e reconstrução. 

*Com informações da Pre-
feitura de Ibatiba.
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Vacinação de crianças contra 
Covid começou em Ibatiba

Desde o dia 18, a 
vacinação é realizada 
no Centro de Con-
vivência da Terceira 
Idade, onde funciona 
o Centro Municipal de 
Vacinação, das 8h às 
15 horas

Conforme comunicado pu-
blicado pela Prefeitura de 
Ibatiba, por meio do Centro 
de Comando de Operações 
Especiais da Saúde, come-
çou no dia 18 de janeiro a 
vacinação de crianças con-
tra Covid-19 no município. 
A vacinação é realizada no 
Centro de Convivência da 
Terceira Idade, onde está 
funcionando o Centro Mu-

nicipal de Vacinação, das 8h 
às 15 horas.

Enquanto houver doses dis-
poníveis, serão vacinadas, 
neste primeiro momento, 
crianças de 5 a 11 anos de 
idade com comorbidades 
ou deficiência permanente, 
além de todas as crianças 
com 11 anos sem comorbi-
dades.

Para se vacinar, a criança 
precisa estar acompanhada 
dos pais ou responsáveis. 
Também é preciso levar o 
Cartão de Vacina, CPF ou 
Cartão do SUS e cópia do 
laudo médico como com-
provação da comorbidade 
(quando for o caso).

Estado orienta municípios a ampliar 
vacinação para demais faixas etárias

A medida visa 
acompanhar a 
autorização do 
uso do imunizante 
Coronavac ao 
público de 6 a 17 
anos, divulgado 
pelo Ministério 
da Saúde

Em ofício enviado no dia 
22 aos 78 municípios ca-
pixabas, o Governo do 
Espírito Santo, por meio 
da Secretaria da Saú-
de (Sesa), orientou que 
seja ampliada a vacina-
ção contra a Covid-19 de 
crianças para as demais 
faixas etárias.

A medida visa acompa-
nhar a autorização do 
uso do imunizante Co-
ronavac ao público de 6 
a 17 anos, divulgado na 
última semana pelo Mi-
nistério da Saúde. Tam-
bém se ajusta ao cenário 
atual de disponibilidade 
das doses da Coronavac 
e do reduzido estoque de 

Pfizer pediátrica.

Dessa forma, a Sesa reco-
menda aos municípios que 
destinem as doses pediá-
tricas da Pfizer, ainda dis-
poníveis nas redes de frio 
municipais ou nas salas de 
vacinação, às crianças de 
5 anos e as doses da Coro-
navac às crianças a partir 
dos 6 anos de idade. Ou 
seja, com a disponibilida-
de de doses da Coronavac 
no Estado, a vacinação de 
crianças sem comorbidades 
poderá ser ampliada.

Com as orientações, ob-
jetivo é dar oportunidade 
de forma célere para que 
todas as crianças e adoles-
centes de 5 a 17 anos ainda 
não vacinados possam re-
ceber as vacinas. 

Até esta segunda-feira 
(24), pouco mais 13.200 
doses foram aplicadas em 
crianças de 5 a 11 anos no 
Estado, segundo dados da 
Plataforma Vacina e Con-
fia.
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Três dias antes, o gover-
nador do Estado, Rena-
to Casagrande, anunciou 
também a construção de 
43 quadras poliesportivas 
cobertas, além da publica-
ção de editais para obras e 
projetos de infraestrutura 
em diversos municípios 
capixabas, entre eles Ibati-
ba, cujo Estádio Mirandão 
deverá receber investi-
mentos.

De acordo com o anúncio, 
o Governo do Estado vai 
construir quadras polies-
portivas de alto padrão em 
39 municípios. As obras te-
rão dois modelos diferen-
tes, ambas seguindo um 

OBRAS NO 
“MIRANDÃO”

design moderno e utilizando 
materiais de ótima qualida-
de: um com arquibancada e 
outro sem arquibancada. O 
modelo com arquibancada 
ocupará um espaço de 32,10 
x 24,40 metros quadrados 
e custará cerca de R$ 2 mi-
lhões, cada unidade. Já o mo-
delo sem arquibancada, terá 
25,60 x 17,52 metros quadra-
dos, ao custo de cerca de R$ 
700 mil cada. 

As quadras servirão para a 
prática esportiva e poderão 
ser utilizadas para a realiza-
ção de projetos esportivos 
tocados pelas prefeituras 
municipais em parceria com 
a Sesport, como o Campe-
ões de Futuro. Além disso, os 
espaços também vão servir 
para pequenos eventos das 
comunidades.

Obras de urbanização: 
parlamentares acompanham 
assinatura de convênio 
com o Governo do ES

Vereadores e Pre-
feito do município 
participaram da assi-
natura do convênio 
com o Governo do 
Estado, no Palácio 
Anchieta, que ga-
rante recursos para 
obras no bairro Novo 
Horizonte

Os parlamentares de Ibatiba 
acompanharam o prefeito 
municipal, Luciano Pingo, da 
assinatura do convênio com 
o Governo do Estado, no fi-
nal de dezembro, no Palácio 
Anchieta, que garante recur-
sos para obras de urbaniza-
ção do bairro Novo Horizon-
te. Este e outros convênios, 
além de ordens de serviço, 
foram assinados pelo gover-
nador Renato Casagrande e 
visam a realização de obras 
de drenagem e pavimenta-
ção de ruas, aquisições de 
caminhões compactadores, 

construção de unidades ha-
bitacionais e pontes em di-
versos municípios capixabas.

Representando o Poder Legis-
lativo estavam o presidente da 
Câmara, Fernando Vieira, e os 
vereadores José Paulo Costa, 
Silvio Rodrigues, Roberto Luiz 
Chaves, Elias Cândido da Sil-
veira, João Pedro Rocha e Iva-
nito Barbosa de Oliveira. 

Serão realizadas obras de pa-
vimentação, drenagem e cal-
çada cidadã das Ruas Manoel 
da Silveira, Ângelo Colom-
bo, João Salomão, Armindo 
José, Gregório Oliveira, José 
Cabral, Sebastião Saraiva, 
Projetada e trechos da rua 
Rafael Pires e rua Tibúrcio G. 
de Souza. 

Além disso, o município tam-
bém receberá recursos para a 
aquisição de dois caminhões 
compactadores de resíduos 
sólidos urbanos, com a capa-

cidade de 10 metros cúbicos.

“Buscamos atender uma rei-
vindicação antiga dos mora-
dores e das comunidade que 
alim trafegam. A revitaliza-
ção da Manoel da Silveira é 

realidade. Uma importante 
via de escoamento de nossos 
produtos agrícolas e berço 
de muitas famílias ibatiben-
ses irá, finalmente, receber 
todos os cuidados que mere-
ce”, analisou o presidente da 

Câmara de Ibatiba, Fernando 
Vieira. 

*Com informações da As-
sessoria de Comunicação do 
Governo do Estado e da Pre-
feitura de Ibatiba
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EJA: interessados podem 
efetivar matrícula na escola 
onde desejam estudar

Em Ibatiba, a EEEFM 
Maria Trindade ofer-
tará EJA também na 
modalidade Médio 
Profissional no eixo 
Gestão e Negócios

Os jovens e adultos que de-
sejam retomar os estudos 
e que não participaram da 
Chamada Pública Escolar 
2022 ainda podem garantir 
a sua vaga. Basta procurar a 
escola onde gostaria de es-
tudar e se matricular, caso 
haja vaga disponível na etapa 

em que se encontra.

Em Ibatiba, a EEEFM Maria 
Trindade ofertará EJA nas 
modalidades Fundamental 
e médio e também na mo-
dalidade Médio Profissional 
no eixo Gestão e Negócios. 
“Essa é uma oportunidade 
de cursar o Ensino Médio na 
modalidade EJA, com a for-
mação profissional técnica, 
em apenas dois anos”, des-
tacou a gerente da Educação 
de Jovens e Adultos da Se-
cretaria da Educação (Sedu), 
Mariane Berger.

Atitudes de roti-
na, como retirar o 
acúmulo de água 
de resíduos no 
quintal, lavar bem 
as vasilhas dos ani-
mais e tirar a água 
dos pratos de plan-
tas, mantendo-os 
limpos, contribuem 
para o combate ao 
mosquito

Os cuidados com o Aedes 
aegypti devem ser redo-
brados durante o Verão. 
Esse período tem em co-
mum uma ocorrência de 
chuvas de curta duração e 
de forte intensidade, que, 
com a combinação de al-
tas temperaturas, ajuda 
no aumento dos criadou-
ros do mosquito.

Estar atento nesta época 
do ano também é impor-
tante, por causa do perí-
odo prolongado de férias 
da população. Para aque-
les que vão viajar, é pre-
ciso realizar um checklist 

Cuidados com Aedes aegypti                   
                  devem ser redobrados    
                               no Verão

para evitar o acúmulo de 
água parada nas residências 
e quintais.

Existem medidas simples que 
podem ser feitas nas casas 
pelos moradores para elimi-
nar os focos de água parada e 
que são eficazes, contribuin-
do de forma decisiva para 

combater o mosquito.

Atitudes de rotina, como 
retirar o acumulo de água 
de resíduos no quintal, lavar 
bem as vasilhas dos animais 
e tirar a água dos pratos 
de plantas, mantendo-os 
limpos, contribuem para o 
combate ao mosquito.

COMO SE PREVENIR
4Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

4Tirar água dos pratos de plantas;

4Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

4Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qual-
quer tipo de recipiente que possa reservar água;

4Manter os quintais bem varridos, eliminando reci-
pientes que possam acumular água, como tampinha 
de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

4Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água 
e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas 
d’água) e mantê-los sempre limpos.
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Prédio da Câmara de Ibatiba 
vai receber reforma

Ao longo dos anos, a 
estrutura do prédio 
tem sido impactada 
com as chuvas que 
se infiltram e causam 

A Câmara Municipal de Iba-
tiba vai passar por uma am-
pla reforma a partir do mês 
de janeiro. Entre as princi-
pais alterações estão à recu-
peração do telhado, revitali-
zação da fachada, projeto de 
iluminação, troca do forro e 
outras melhorias. 

Nos últimos anos, a estrutu-
ra do prédio tem sido impac-
tada com as chuvas que se 
infiltram e causam danos ao 
espaço. Mesmo com alguns 
reparos que foram feitos ao 
longo dos anos, uma refor-
ma completa vai garantir um 
espaço melhor para atender 
a população. 

A previsão é que a obra seja 
concluída no mês de junho 
de 2022.

A REFORMA
No memorial descritivo da 
obra está incluso projeto ar-
quitetônico, hidrosanitário 
e de combate e prevenção a 
incêndio. Uma análise téc-

nica feita por empresa 
especializada mostrou 
que um dos principais 
problemas encontrados 
tratava-se da existên-
cia de gotejamento e 
presença de água no 
forro e no interior do 
prédio por parte do te-
lhado danificado. 

O novo prédio vai rece-
ber novos revestimen-
tos de pisos, paredes e 
teto, impermeabiliza-
ção, novas instalações 
elétricas que irão ga-
rantir economicidade.

A Câmara Municipal 
de Ibatiba foi inaugurada em 
2010 e, desde então, nenhu-
ma reforma completa havia 
sido feita. 

“O nosso foco é na ges-
tão responsável, eficiente e 
transparente. Isso tudo sem 
comprometer os demais ser-
viços prestados pelo Poder 
Legislativo. Todos os verea-
dores apoiaram as medidas 

Novos integrantes do 
Conselho de Turismo

O Comtur/Iba é 
composto de oito 
membros efetivos 
e o mesmo núme-
ro de suplentes, 
indicados para um 
mandato de dois 
anos, sendo permi-
tida a recondução

Na noite de 24 de janei-
ro, na Tenda do Cras, foi 
realizado evento de posse 
dos membros do Conselho 
Municipal de Turismo de 
Ibatiba (Comtur/Iba). O 
evento contou com a par-
ticipação de autoridades 
políticas, empresários do 
turismo e representantes 
de diversos outros setores 
econômicos do município.

O presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Vieira, 
e os vereadores Sílvio Ro-
drigues de Oliveira, Roberto 
Luiz Chaves, Ivanito Barbosa 
e Elias Cândido da Silveira 
acompanharam o evento.

Tomaram posse como titula-
res Gecinete Pimentel de Car-
valho (secretária municipal de 
Administração), Geilson Dias 
Tomaz (secretário municipal 
de Meio Ambiente, Cultura e 
Turismo), Gláucio Felipe Si-
mões Silva (chefe do Nosso-
crédito do município), Erick de 
Assis Martins (chefe da Sala 
do Empreendedor), além dos 
representantes dos artesãos, 
Adriana Carvalho Simões Silva; 
da Aciba, Kamila Souza Morei-
ra; e da Geturi, Carlos Eduardo 

Trindade Rodrigues e Marlúcia 
Cruz Martins.

O Conselho Municipal de Tu-
rismo de Ibatiba (Comtur/
Iba) foi criado pela Lei nº 
862, de 28 de fevereiro de 
2019 – que também criou o 
Fundo de Desenvolvimento 
Turístico de Ibatiba – e tem 
como principal objetivo for-
mular a Política Municipal de 
Turismo, visando criar condi-
ções para o incremento e de-
senvolvimento da atividade 
turística do município. 

O Comtur/Iba é composto 
de oito membros efetivos 
e o mesmo número de su-
plentes, indicados para um 
mandato de dois anos, sendo 
permitida a recondução. 

danos ao bem 
necessitando uma 
reforma completa 
no espaço do Poder 
Legislativo

de economia, cortes nos 
gastos para realizarmos está 
grande obra. Em alguns me-
ses teremos as obras conclu-
ídas, ou seja, a economia que 
efetivamente alcançamos 
em nossa gestão será con-
vertida em melhorias para 
a população e para o Poder 
Legislativo”, destacou o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Fernando Vieira.
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No total, 19 profis-
sionais da educação 
do município de 
Ibatiba foram home-
nageados. A honraria 
visa a valorização 
dos profissionais de 
educação que atuam 
em prol da formação 
educacional

Encerrando o ano letivo, a 
Câmara Municipal de Ibati-
ba concedeu, durante Ses-
são Solene no final de 2021, 
a Medalha Ledson Martins 
Figueiredo de mérito educa-
cional aos profissionais que 
se destacaram pela atuação 
na área educacional. No total 
19 profissionais da educação 

Medalha Ledson Martins 
Figueiredo homenageia 
profissionais da Educação

do município foram ho-
menageados.

A honraria visa a valoriza-
ção dos cidadãos e cidadãs 
que dedicam e dedicaram 
sua vida profissional em 
prol da formação educa-
cional dos filhos da terra 
dos tropeiros. 

A homenagem foi instituída 
pelo Poder Legislativo por 
meio da resolução 12/2021 
de iniciativa da vereadora 
Emiliane Ribeiro Lázaro. A 
vereadora proponente es-
colheu o saudoso professor 
Ledson Martins Figueiredo 
que contribuiu para o de-
senvolvimento educacional 
ibatibense. 

Para a vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro a medalha 
representa o reconheci-
mento da Casa aos educa-
dores que desempenharam 
da melhor maneira possí-
vel seu trabalho. Ela ainda 
acrescentou que a comenda 
torna-se ainda mais signifi-
cativa, diante da pandemia 
da Covid-19.

“Um período tão difícil em 
que o trabalho dos educa-
dores foi imprescindível. Eles 
buscaram de todos os meios 
e se redobraram para adequa-
rem-se ao momento. A entre-
ga da medalha representa o 
reconhecimento e gratidão ao 
trabalho de todos”, frisou.

Participaram da solenidade 
especial os vereadores Fer-
nando Vieira, Silvio Rodri-
gues, Elias Cândido da Silvei-
ra, João Brito Pereira Filho, 
Jorcy Miranda Sangi, José 
Paulo Costa Silva, Leonardo 
Alexandrino de Carvalho e 
Roberto Luiz Chaves.

Emiliane Ribeiro Lázaro
VEREADORA

“A entrega da me-
dalha representa o 
reconhecimento e 
gratidão ao trabalho 
de todos”.
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