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Proposta institui o 
dia de combate ao 
Abuso e Exploração 
Sexual de crianças e 
adolescentes. Pro-
jeto, de autoria da 
vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro, já sur-
tiu efeito e primeiro 
evento de conscien-
tização da população 
aconteceu no dia 18 
de maio

Os parlamentares aprovaram 
o projeto de Lei Complemen-
tar nº 7/2022, de autoria da 
vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro, que institui o Dia de 
Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual de Crianças e 
Adolescentes na data de 18 
de maio. O projeto foi assunto 
destacado por todos os verea-
dores durante a sessão do dia 
10 de maio, que enfatizaram 
sobre a necessidade de toda 

em Açãoem Ação
a população combater a vio-
lência contra crianças e buscar 
por políticas públicas que pro-
tejam a infância.

O Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescen-
tes, instituído pela Lei Federal 
9.970/00, é uma conquista 
que demarca a luta pelos Di-
reitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes no território 
brasileiro e que também é uma 
campanha liderada pelo muni-
cípio de Ibatiba.

Diariamente crianças e ado-
lescentes são expostos a di-
versas formas de violência. 
Assim que for identificada a 
violência sexual é importante 
entrar em contato com pro-
fissional que possa colabo-
rar e dar o encaminhamento 
correto. 

Os Centros de Referência 
Especializados de Assistên-
cia Social (Creas) são unida-
des públicas que funcionam 
como porta de entrada para 
o atendimento de pessoas 
em situação de risco social 
ou que tiveram seus direitos 
violados.

Denúncias podem ser enca-
minhadas anonimamente 
pelo Disque 100.

*Com informações da Prefei-
tura Municipal

Investimentos para 
práticas esportivas 
são comemorados pelo 
Legislativo.pág8

Regularização fiscal: contribuintes 
em débito com o município podem ter 
descontos de até 100% nos juros 
e multas. pág3

“Mulheres inspiradoras” é tema de 
sessão solene em homenagem às 
protagonistas ibatibenses, que contaram 
um pouco de suas histórias. pág4

Combate ao abuso e exploração 
sexual infanto-juvenil é pauta de 
projeto aprovado pelo Legislativo

CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO
Após a aprovação da Casa 
de Leis, o projeto também 
foi sancionado pelo chefe 
do Poder Executivo e já 
resultou em ações, com a 
realização de uma passea-
ta pelas ruas do município, 
no dia 18 de maio, para 
promover uma campanha 
de combate à exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes. 

Moradores, estudantes e 
educadores foram para as 
ruas da cidade para cons-
cientizar a população so-
bre o assunto. 

A mobilização se iniciou 

no Posto Petrobras e se-
guiu até a Praça David 
Gomes com a participação 
da comunidade escolar 
das escolas David Gomes; 
Marlene Rodrigues Àvila, 
Helena Almockdice Va-
ladão e Creche Branca de 
Neve, com participação da 
Apae e Pestalozzi. 

Os estudantes fizeram o 
trajeto distribuindo pan-
fletos em conscientização 
ao tema e ao som da fan-
farra do “Projeto Encantos 
dos Tropeiros”. Já na Praça 
David Gomes aconteceu 
apresentação musical de 
coral.
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Investimentos são 
resultados da par-
ticipação do Poder 
Legislativo em even-
to em Brasília

Os vereadores Elias Cândido 
da Silveira, João Brito Pereira 
Filho e Roberto Luís Chaves 
firmaram novos convênios 
com autoridades políticas em 
Brasília para garantir mais in-
vestimentos para a Terra dos 
Tropeiros. Os parlamentares 

participaram da XXIII Marcha 
dos Prefeitos, representando 
a Câmara Municipal de Iba-
tiba, e agendaram diversas 
reuniões com deputados e 
senadores, nas quais proto-
colaram pedidos de recur-
sos, via emenda parlamentar, 
para atender as demandas 
do município.

Alguns recursos já foram 
firmados, entre eles R$ 2,3 
milhões, via emenda da se-
nadora Rose de Freitas, para 
atender demandas do setor 
da agricultura, além de mais 
R$ 1 milhão, via emenda do 
deputado Neucimar Fraga. 

Os vereadores também 
acompanharam o prefeito de 
Ibatiba, Luciano Salgado, em 
reuniões que contribuíram 
parar firmar convênio como 
o de inclusão ao Programa da 
Escola Federativa para capa-
citar servidores públicos do 
município.

PAUTAS DE 
REUNIÃO
Entre as ações discutidas du-
rante reuniões em Brasília es-
tavam na pauta a retomada 
das obras da Quadra da Es-
cola Municipal David Gomes, 

Recursos para agricultura 
local: vereadores comemoram 
emendas parlamentares

bem como novo convênio 
para concluir a Quadra da Es-
cola Municipal Adelaide Ro-
drigues Moreira (na comuni-
dade de Santa Clara), novos 
recursos para o Pronaf e Ifes, 
campus Ibatiba. 

Os vereadores se reuniram 
com o Senador Marcos Do 
Val, Deputados e Deputadas 
Federais Felipe Rigoni, Helder 
Salomão, Da Vitória, Norma 
Ayub, Paulo Foletto, Evair de 
Melo, Amaro Neto, Lauriete 
Rodrigues, Soraya Manato e 
Fabiano Contarato.

Para o vereador Elias Cândido 
da Silveira, a busca por mais 
recursos durante o evento foi 
uma oportunidade única de 
diálogo com deputados e se-
nadores. 

“Eles se colocaram à dispo-
sição para atender nossas 
demandas. Já temos recur-
sos firmados e temos certeza 
de que os demais recursos 
solicitados irão alavancar o 
desenvolvimento da nossa 
cidade. É uma grande parce-
ria firmada entre os Poderes 
Executivo e Legislativo de 
Ibatiba, que trabalham uni-
dos e com muitos resultados 
apresentados”, finalizou o 
parlamentar.

“É uma grande 
parceria firmada 
entre os Poderes 

Executivo e Legisla-
tivo de Ibatiba, que 
trabalham unidos e 

com muitos resulta-
dos apresentados”.

Elias Cândido
VEREADOR
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“Sala Lilás” é 
inaugurada na 
sede da Polícia 
Civil de Ibatiba

Regularização 
fiscal: contribuintes 
em débito com o 
município podem 
ter descontos 
de até 100% nos 
juros e multas

Projeto incentiva 
contribuintes em 
débito a quitarem 
suas dívidas, como 
IPTU, ISS, multas por 
infração, entre ou-
tras. Quem aderir ao 
programa poderá ter 
redução dos valores 
das multas e juros 
dos débitos com o 
município

O espaço busca 
fortalecer a rede 
de apoio às mulhe-
res, proporcionan-
do atendimento 
especializado e 
discrição no aten-
dimento às vítimas 
de violência do-
méstica

Com o objetivo de pro-
porcionar atendimento 
especializado e discrição 
no às vítimas de violência 
doméstica, foi inaugurada 
no dia 16 de maio a “Sala 
Lilás”, um espaço para for-
talecer a rede de apoio à 
mulher, na delegacia de 
Polícia Civil de Ibatiba.

A inauguração do espaço 
foi acompanhada de perto 
pela vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro e pelos ve-

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram por unanimi-
dade, no início de maio, o 
projeto de Lei Complemen-
tar nº 15/2022 que institui 
o Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal com 
a Fazenda Pública do mu-
nicípio, o “Regularize Iba-
tiba”. A iniciativa permite 
que contribuintes que estão 
em débito com o município 

readores João Pedro Car-
valho Rocha e Leonardo 
Alexandrino, que partici-
param ao lado de autori-
dades estaduais, como a 
vice-Governadora do Es-
tado Jacqueline Moraes, 
municipais e representan-
tes da sociedade civil. 

A iniciativa é o resultado 
de iniciativa do programa 
“Ibatiba D’Elas, em parce-
ria com a Polícia Civil e a 
OAB/ES. 

“(Os gestores de Ibatiba) 
são os precursores no Es-
pírito Santo deste modelo 
de parceria e por isso esta-
mos entregando essa be-
líssima iniciativa. Só temos 
que agradecer em nome da 
OAB”, destacou o Dr. Cris-
tian Henrique Neves, pre-
sidente da 16ª subseção da 
OAB-ES, sediada em Iúna.

poderão quitar suas dívidas 
com descontos nos juros e 
garantirem sua regulariza-
ção fiscal.

O Regularize Ibatiba é uma 
oportunidade para os con-
tribuintes, pessoa física ou 
jurídica, que possuem dívi-
das junto ao município, ajui-
zadas ou não, de quitar seus 
débitos de taxas, impostos 
e multas (IPTU, Imposto 
sobre serviços, multas por 
infração, taxa de coleta de 
lixo, de vigilância sanitá-
ria, entre outros), com até 
100% de desconto nos ju-
ros e multas, parcelando em 
até seis vezes. 

Em outras edições (o pro-
grama está ativo desde 
2017), o “Regularize Ibati-
ba” resultou em centenas 
de negociações que bene-
ficiaram tanto a adminis-
tração municipal quanto o 
cidadão. 

Ainda de acordo com o pro-
jeto de Lei Complementar, 
somente será incluído no 
“Regularize Ibatiba”, o con-
tribuinte que formular o pe-
dido de adesão até o dia 10 
de setembro de 2022. Os 
interessados devem preen-
cher o termo de adesão dis-
ponível na Casa do Cidadão 
Vereador Célio Loura, setor 
de Tributação da Prefeitura 
Municipal.

CONFIRA AS CONDIÇÕES DE 
NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS

4 Nos casos de pagamento de débitos à vista, redução 
de 100% da multa moratória e dos juros moratórios.

4 85% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 30 dias, parcela única.

4 75% da multa moratória e juros moratórios, 
nos casos de até 60 dias, 2 (duas) parcelas.

4 65% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 90 dias, 3 (três) parcelas.

4 40% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 120 dias, 4 (quatro) parcelas.

4 30% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 150 dias, 5 (cinco) parcelas.

4 10% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 180 dias, 6 (seis) parcelas.
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“Mulheres inspiradoras” é tema de 
sessão solene em homenagem às 
protagonistas ibatibenses

As homenageadas 
fizeram o uso 
da Tribuna e 
contaram um 
pouco de suas 
histórias e vidas 
inspiradoras, 
marcando à noite 
de homenagens 
com emoção 
e resiliência. A 
sessão marcou as 
comemorações 
alusivas ao Dia 
Internacional da 
Mulher celebrado 
no mês de março

Para compartilhar histórias 
inspiradoras e homenagear 
as protagonistas do mu-
nicípio, a Câmara de Iba-
tiba realizou uma sessão 
solene em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher. 
A iniciativa seria realizada 
em março, mas diante da 
pandemia do novo corona-
vírus precisou ser adiada.

A homenagem reforça a 
indicação de autoria da 
vereadora Emiliane Ri-
beiro Lázaro para conce-
der certificados de honra 
“Mulheres Inspiradoras, e 
também marca as ações 
em prol de políticas pú-
blicas para as mulheres, 
conforme projeto de re-
solução 02/2010 “Mu-
lheres em Destaque”, do 
ex-vereador Admilson 

Ribeiro. 

As homenageadas fizeram o 
uso da Tribuna e contaram 
um pouco de suas histórias e 
vidas inspiradoras, marcando 
à noite de homenagens com 
emoção e resiliência. 

A Sessão Solene foi con-
duzida pela presidente 
da Casa, Fernando Vieira, 
vice-presidente Jorcy Bar-
bosa e secretário João Pe-
dro Carvalho Rocha, com a 
presença da vereadora Emi-
liane Ribeiro Lázaro e dos 
vereadores Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho, 
João Brito Pereira Filho, Sil-
vio Rodrigues de Oliveira, 
Roberto Luiz Chaves e José 
Paulo Costa Silva.  

A saudação às homenagea-
das, em nome de todos os 
representantes do Poder Le-
gislativo, destacou a impor-
tância da representatividade 
feminina nos diversos âmbi-
tos da sociedade, e chamou a 
todos para uma reflexão so-
bre o papel da mulher: 

“Nós desejamos que todas 
as mulheres sejam tratadas 
com todos os direitos, ga-
rantias individuais e funda-
mentais que estão na nossa 
Constituição Federal. Que 
seja assegurada a cada mu-
lher a liberdade de viver”, 
destacou a mensagem ofi-
cial do Legislativo. 

Mulheres
homenageadas
Marli Andrade 
da Silva Silveira

Natália Hubner 
Pereira de Souza

Miriam D´Ávila 
de Freitas

Celira Flauzina 
Dias da Silva

Amanda 
Rodrigues Dias

Ligia Figueiredo

Luzia Toledo

Sadirlei Aparecida 
Oliveira Silva

Rosa Maria da Silva

Rosilene Dias 
de Oliveira

Caroline Figueiredo 
Pontes

Silésia Menerval

Lucineia Helena 
Sangi Miranda

em Açãoem Ação
maio de 2022  |  Ano VIII  |  Número 914



Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 5



Aprendizado teórico e prático: 
servidores da Câmara recebem 
capacitação 

Servidores da Câmara Mu-
nicipal, do setor de compras 
e contratos, participaram, 
no dia 5 de maio, de curso 
sobre envio de informações 
de Contratação Públicas ao 
sistema CidadES, do Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Espírito Santo (TCE-ES). A 
capacitação foi realizada no 
auditório do Ifes, campus 
Ibatiba.

O curso visa o aprendizado 
teórico e prático do envio 
das informações de Contra-
tação Públicas ao sistema 
do Tribunal de Contas, por 
meio de exemplos práticos. 
A ideia é que os servidores 
entendam as fases e estru-

Representantes 
do Legislativo 
acompanham 

solenidade de 
passagem de 

comando do 
14º Batalhão

Tenente-coronel 
Jomilson dos 
Santos assume o 
comando do Bata-
lhão de Ibatiba

Parlamentares de Ibatiba, 
representando o Poder Le-
gislativo, participaram da 
solenidade de Passagem do 
Comando do 14º Batalhão 
da Polícia Militar, no final 

de abril. Na ocasião, o Tenen-
te-coronel da PM Flávio Perei-
ra Santiago para o comando 
para o Tenente-coronel PM 
Jomilson dos Santos.

A cerimônia foi realizada na 
sede do 14º Batalhão da PM, 
no bairro Novo Horizonte, 
em Ibatiba. Os vereadores 
Fernando Vieira e Leonardo 
David Alexandrino de Carva-
lho acompanharam o evento.

“O nosso desejo é que o 
Batalhão continue gerando 
grandes resultados na segu-
rança pública, não só em Iba-
tiba como em toda região do 
Caparaó”, comentou o pre-
sidente da Casa Legislativa, 
Fernando Vieira.

turas de arquivos relativos 
às contratações para o efi-
caz atendimento às exigên-
cias contidas na Instrução 
Normativa TC 68/2020 e 
seu Anexo VI (remessa con-
tratação).

A capacitação foi ministra-
da pelo subsecretário de 
Estado de Controle na Se-
cretaria de Estado de Con-
trole e Transparência do ES, 
Marcelo Campos Antunes, 
por Sandro Tonini da Sil-
va, consultor de finanças 
públicas em Tecnologia da 
Informação e Processos, 
atuando em todo o projeto 
de desenvolvimento do sis-
tema CidadES.

O curso visa orientar os pro-
fissionais em relação ao cor-
reto envio das informações 
de Contratação Públicas ao 
sistema CidadES, do Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Espírito Santo (TCE-ES)
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Em busca do fortalecimento 
econômico e político da região 

Parlamentares parti-
cipam do 4º Encon-
tro de Prefeitos Sul 
Capixaba, realizado 
em Ibatiba, e discu-
tem o fortalecimento 
econômico e político 
dos municípios

Representantes do Poder 
Legislativo de Ibatiba se fi-
zeram presentes na manhã 
do dia 13 de maio, na tenda 
do Centro de Referência de 
Assistência Social de Ibatiba, 
local do 4º Encontro de Pre-
feitos do Sul do Espírito San-
to. A cidade sediou o impor-
tante encontro, no qual os 
prefeitos e representantes de 
diversos municípios partilha-
ram conhecimentos, expec-
tativas e projetos em busca 
do fortalecimento econômi-

Em debate, novas perspectivas 
para desenvolvimento 
econômico 

Vereadores de 
Ibatiba participam 
do Fórum Capixa-
ba de Desenvolvi-
mento Econômico, 
no qual foi firmada 
cooperação entre 
Sebrae e Bandes 
para Fundo de 
Amparo financeiro 
à empresas

Os vereadores de Ibatiba 
Fernando Vieira e Leonar-
do Alexandrino de Carva-
lho, entre representantes 
municipais de todos o Es-
tado, participaram do Fó-
rum Capixaba de Desen-
volvimento Econômico, 
promovido pelo Governo 
do ES, por meio do Banco 
de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes) 
e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). 

A iniciativa foi palco para im-
portantes discussões sobre 
as perspectivas para o de-
senvolvimento econômico 
capixaba e para a assinatura 
da parceria entre Bandes e 
Sebrae no Fundo de Aval às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Fampe).

O Fundo de Aval às Micro 
e Pequenas Empresas é um 
mecanismo garantidor para 
a contratação de operações 
de crédito, destinadas ao 
financiamento junto às ins-
tituições financeiras. O Fam-
pe tem o objetivo de prestar 
garantia complementar aos 
empréstimos levantados 
com as instituições financei-
ras credenciadas pelo Sebrae. 

A cooperação permitirá que 
microempreendedores in-
dividuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte 
utilizem o Fampe como ga-

rantia complementar aos fi-
nanciamentos do Bandes.

O Fórum Capixaba de Desen-
volvimento Econômico é uma 
iniciativa que reúne gestores 
públicos para discussões que 
visam contribuir para o cresci-
mento da economia dos mu-
nicípios capixabas.

co e político da região.

Os vereadores de Ibatiba, 
Fernando Vieira, Emiliane 
Ribeiro Lázaro, João Brito 
Pereira Filho, Leonardo Da-
vid Alexandrino de Carva-
lho, João Pedro Carvalho 
Rocha, Elias Cândido da Sil-
veira e Roberto Luís Chaves 
participaram das discussões 
e debates promovidos no 
evento.

Entre os prefeitos presentes 
estavam o de Ibatiba, Luciano 
Salgado, Victor Coelho (pre-
sidente da Amunes e prefeito 
de Cachoeiro de Itapemirim), 
Toninho Galhano (de Bom Je-
sus do Norte), Gedson Paulino 
(de Iconha), Paulo Cola (pre-
feito de Piúma), Cacalo (de 
Muqui), Edimilson Meireles 
(de Irupi), Paulino Lourenço 
(vice-prefeito de Irupi) e Fer-
nando Volponi (vice-Prefeito 

de Iconha).

Também participaram do en-
contro secretários municipais 
de Ibatiba, representando o 
Poder Executivo de Iúna, en-
tre representantes da socie-
dade civil.

Para o presidente do Legis-
lativo de Ibatiba, Fernando 
Vieira, o encontro foi uma 
oportunidade de diálogo 

onde os poderes municipais 
reunidos buscam trabalhar 
em conjunto em prol dos 
municípios. 

“Acredito que esse encontro 
reúna a vontade de todos os 
municípios em crescerem jun-
tos. Com união, parcerias e 
dialogando as ações que bene-
ficiam à população. Mais um 
grande momento em que Iba-
tiba participa e recebe autori-
dades em prol do desenvolvi-
mento”, analisou Vieira.

“Mais um grande 
momento em que 
Ibatiba participa 
e recebe autori-
dades em prol do 
desenvolvimento”.

Fernado Vieira
PRESIDENTE
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Materiais esportivos 
para as modalidades 
do projeto Campe-
ões de Futuro e equi-
pamento cortador de 
grama foram alguns 
dos itens destinados 
ao município 

Pauta de constantes reque-
rimentos e ofícios dos parla-
mentares de Ibatiba, a desti-
nação de materiais esportivos 
foi comemorada pelos repre-
sentantes do Legislativo neste 
mês de maio, durante anúncio 
oficial dos acordos de coope-

Investimentos para 
práticas esportivas 
são comemorados 
pelo Legislativo

ração técnica na área esportiva 
realizada por meio da Secreta-
ria de Estado de Esportes (Ses-
port), do Governo do Estado. 

Durante o evento, realizado 
em Vitória e acompanhado 
pelo Presidente da Casa de 

Comitê discute 
mudanças para a 
finalização do Novo 
Regimento Interno 
da Câmara

Além de facilitar à 
prática legislativa, 
as mudanças tam-
bém têm o intuito 
de tornar mais 
efetiva a participa-
ção da população 
às sessões na Casa 
de Leis

Vereadores de Ibatiba se 
reuniram novamente no 
final de maio, junto ao 
Comitê de Reformulação 
do Regimento Interno da 
Casa de Leis, para discu-
tirem as mudanças pro-
postas. A reformulação 
propõe processos e ações 
para facilitar à prática le-
gislativa e também tem 
o intuito de tornar mais 
efetiva a participação da 
população às sessões. 

O novo Regimento Inter-
no poderá entrar em vota-
ção ainda neste semestre.

O processo de reformula-
ção do Regimento Interno 

foi iniciado no ano passa-
do, com reuniões entre ve-
readores e servidores para 
correção e adequação dos 
artigos à realidade atual. 

A reformulação tem o 
objetivo de tornar o do-
cumento atualizado, mo-
derno, dinâmico e desta 
forma agilizar e facilitar os 
trabalhos legislativos. 

Os pontos discutidos fo-
ram distribuídos entre os 
parlamentares da Comis-
são, de forma individual, 
para que fossem trazidos 
para debate.

O regimento interno é um 
documento que regula-
menta o funcionamento da 
Casa de Leis. O benefício 
do regimento é tornar suas 
partes integradas às regras 
do Parlamento, funcionan-
do como uma espécie de 
acordo coletivo e tornando 
as atividades mais harmô-
nicas, conforme as necessi-
dades da prática legislativa.

Leis, Fernando Vieira, Ibatiba 
recebeu material esportivo 
para as modalidades do pro-
jeto “Campeões de Futuro”: 
futebol de campo, futsal, 
handebol e voleibol, e um 
cortador de grama.

O investimento vai garantir a 
revitalização de campos Bom 
de Bola, doação de tratores 
cortadores de grama, entregas 
de academias populares, mul-
ti exercitadores e de materiais 
esportivos do projeto Campe-
ões de Futuro, além do edital 
para a construção do Centro 
de Excelência de Esportes para 
Pessoas com Deficiência. 

“São equipamentos que irão 
fazer toda a diferença para 
as atividades esportivas do 
nosso município”, destacou 
Fernando Vieira.

Também participaram da 
agenda o secretário de Fa-
zenda de Ibatiba, Diego Hu-
guinim, e o secretário mu-
nicipal de Esportes, Carlos 
Alberto dos Santos.

em Açãoem Ação
maio de 2022  |  Ano VIII  |  Número 918


