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Vereadores foram 
unânimes ao apro-
varem três projetos 
para a criação, in-
clusão de cargos e a 
locação do Hospital 
Nossa Senhora da 
Penha para a implan-
tação do hospital 
público. Serviços de 
saúde devem ter 
início nas próximas 
semanas  

Câmara autoriza implantação
do Hospital Público Municipal 

Os parlamentares de Iba-
tiba aprovaram por unani-
midade os três Projetos de 
Lei que autorizam a criação 
e inclusão de cargos e a 
locação do Hospital Nos-
sa Senhora da Penha para 
a implantação do hospital 
público municipal. 

A unidade hospitalar par-
ticular de Ibatiba anunciou 
o possível fechamento, já 

ABERTURA 
OFICIAL
Os vereadores Fernando 
Vieira, João Pedro Carva-
lho Rocha, Emiliane Ribei-
ro Lázaro, João Brito Perei-
ra Filho, Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho, 
Jorci Miranda Sangi, Elias 
Cândido da Silveira e José 
Paulo Costa Silva partici-

param, no dia 27 de outubro, 
da assinatura do contrato de 
abertura do Hospital Público 
Municipal. 

O município agora terá uma 
unidade de Saúde com a im-
plantação de diversos aten-
dimentos gratuitos para a 
população. O Hospital Públi-
co vai passar a receber aten-
dimentos de emergência e 
urgência já nesta fase inicial.

CONFIRA
Os três projetos aprovados podem ser conferidos no por-
tal da Câmara (ibatiba.es.leg.br)

Projeto de Lei nº 31/2022 que dispõe sobre a criação 
temporária de cargos e autorização para contratação de 
pessoal para atender as necessidades do Hospital Públi-
co Municipal e processo de implantação.

Projeto de Lei nº 32/2022 que dispõe sobre a criação e 
inclusão de novos cargos para atender as demandas do 
Hospital Público Municipal em implantação.

Projeto de Lei que nº 33/2022 dispõe sobre a autorização 
para implantação do Hospital Público Municipal.

para o mês de novembro. 
Após o anúncio, os pode-
res Legislativo e Executivo 
buscaram medidas e parce-
rias para que o hospital seja 
mantido pela Prefeitura 
tornando-se assim um Hos-
pital Municipal Público.

O presidente da Câmara, 
Fernando Vieira, comen-
tou sobre a implantação do 
novo espaço de saúde que 

atenderá a população de 
Ibatiba e região. A implan-
tação do Hospital Público 
vai garantir que os atendi-
mentos via Sistema Único 
de Saúde (SUS) sejam rea-
lizados no município.   

“É uma vitória da união do 
povo ibatibense. Uma im-

portante notícia que irá 
contribuir em diversas me-
lhorias para a saúde. Ana-
lisamos os três projetos e 
garantirmos o andamento 
legal da implantação”, dis-
se o presidente da Casa de 
Leis.

*Leia mais nas páginas 2 e 3.
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Cozinheira, copeiro e 
higienizadora hospi-
talar são alguns dos 
cargos em aberto

O Edital nº 006/2022 já foi 
publicado e traz normas 
para a seleção, em regime 
de contratação temporária 
(cadastro de reserva) de pro-
fissionais em atendimento à 
implantação do Hospital Pú-
blico Municipal.

As inscrições podem ser fei-
tas no Setor de Protocolo, 
na sede da Prefeitura de Iba-
tiba, na Rua Salomão Fadla-
lah, 255, centro da cidade, 
no horário de 8h às 11h e das 
12h às 16 h, até o dia 3 de 
novembro de 2022. 

O processo de seleção dos 
candidatos será realizado de 
acordo com as disposições 
da Lei Complementar Nº 
250/2022, para os cargos de 
Cozinheira Hospitalar, Copeiro 
Hospitalar, Lavadeiro Hospita-
lar e Higienizadora Hospitalar 
para atendimento ao Serviço 
do Hospital Público Munici-

pal em regime de contratação 
temporária, para composição 
de cadastro de reserva. 

O Processo Seletivo Simpli-
ficado compreende a inscri-
ção, classificação, chamada e 
a contratação nos termos do 
edital. O candidato deverá 

Aberta seleção para 
contratação de temporários 
para hospital público

apresentar a ficha de inscri-
ção anexa ao edital que está 
publicado no site da Prefei-
tura (Ibatiba.es.gov.br), além 
de cópia e documentos rela-
cionados no mesmo edital. 

*Com informações da Prefei-
tura de Ibatiba
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Parcerias garantiram implantação 
do hospital municipal

os poderes Executivo e Legis-
lativo. Os representantes do 
município também estiveram 
reunidos na sede do Governo 
Estadual para buscar um mo-
delo de gestão a ser implanta-
do, além de parcerias para ma-
nutenção da nova estrutura 
de saúde pública. 

Os vereadores João Pedro 
Carvalho Rocha, José Paulo 
Costa Silva, Silvio do Bara-
teiro, Leonardo David Ale-
xandrino de Carvalho, Jorcy 
Miranda Sangi, a vereadora 
Emiliane Ribeiro Lázaro e o 
presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira, participaram 
de reunião na Prefeitura de 
Ibatiba para debater as ações 
de negociação para a efetiva-
ção da implantação do Hospi-
tal Público no Município.

A reunião foi realizada com 
a presença do da equipe 
da Secretaria Municipal e o 

Vereadores comemoram início
do funcionamento da unidade de saúde

Parlamentares res-
saltaram a atuação 
e a união dos po-
deres para a efeti-
vação do Hospital 
Público Municipal

Os parlamentares vêm 
acompanhando de perto 
a implantação e o início da 
oferta dos serviços hospi-
talares. Atendimento de 
urgência e emergência já 
serão iniciados nos próxi-
mos dias.

Durante a sessão do dia 26 
de outubro, os vereado-
res destacaram essa ofer-
ta que beneficiará toda a 
população ibatibense e 
da região. “O município 
vai assumir o hospital e 
nós, vereadores, vamos 
acompanhar os trabalhos, 
vamos cobrar. Não adian-

ta assumir o hospital e faltar 
médico, faltar atendimento. 
Vamos continuar atuando 
pelo nosso município”, disse 
o vereador Ivanito Barbosa.

O vereador Roberto Luís 
Chaves também destacou a 
abertura do hospital público 
no seu uso da tribuna. “Saúde 
é primordial na vida do povo. 
Então, acredito que com esse 
hospital público não faltará 
atendimentos. Estamos aqui 
para apoiar, fiscalizar e que-
remos que priorizem a saú-
de”, destacou o parlamentar.

O presidente da Casa de Leis, 
vereador Fernando Vieira, 
também aproveitou o seu es-
paço na Tribuna para parabe-
nizar a atuação e a união dos 
poderes para a efetivação do 
Hospital Público Municipal. “A 
implantação deste Hospital é 
objeto de união de forças em 

prol do município. Acredito 
que em alguns meses até cirur-
gias serão feitas no hospital. É 
um sentimento de gratidão. 
Foi uma transição de respeito 
com os proprietários, com a 
população, um trabalho que 
finda com bons resultados. 
Quando temos uma estrutu-
ra firme e formada pelo Poder 
Executivo, Poder Legislativo, 
Governo Estadual e Federal 
temos essas realizações”, ana-
lisou o Presidente da Câmara.

Subsecretário de Estado de 
Atenção à Saúde, José Maria 
Justo, para dialogar sobre a 
implantação da unidade.

SERVIÇOS À 
POPULAÇÃO
De acordo com o Poder Exe-
cutivo, ainda em novembro 
terão início os atendimentos 
de urgência e emergência e 
internações. Equipes estu-
dam implantação dos 

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, Fernando Vieira, parti-
cipou da reunião e comentou 
sobre a parceria do Governo 
do Estado para que as nego-
ciações fossem concluídas. 
“Foi necessário muito diálogo. 
Ações técnicas já foram toma-
das e vamos continuar acom-
panhando e participativos nes-
sa importante demanda para 
Ibatiba”, pontuou Fernando.

Os vereadores 
participaram de 
reunião para de-
bater as ações de 
negociação para 
a efetivação da 
implantação do 
Hospital Público 
no Município

Ao longo das últimas se-
manas, a implantação do 
Hospital Público Municipal 
foi tema de reuniões entre 
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Convênio para investimentos
na coleta seletiva de Ibatiba

Câmara acompanha 
assinatura de termo 
de cooperação 
e parceria entre 
Sicoob e Cataiba 
para compra 
de prensa 
compactadora

O presidente da Câmara 
de Ibatiba, Fernando Viei-
ra, participou no dia 26 de 
outubro da assinatura do 

termo de cooperação e par-
ceria entre Cooperativa de 
Crédito Sicoob e Associação 
de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Ibatiba (Ca-
taiba). 

O convênio irá garantir um 
investimento de R$ 39 mil 
para a compra de uma pren-
sa compactadora de lixo re-
ciclável para a Associação 
de Catadores de Ibatiba 
(Cataiba).

Academia 
Ibatibense de 
Letras recebe título 
de utilidade pública

A concessão do 
título de Utilidade 
Pública a entidades, 
fundações ou 
associações 
civis significa o 
reconhecimento do 
poder público 

O Poder Legislativo apro-
vou por unanimidade a 
concessão do título de Uti-
lidade Pública Municipal de 
entidade dedicada à cultura 
da literatura e artes e geral 
à Academia Ibatibense de 
Letras (Aila). 

O documento foi proto-
colado pelo integrante da 
Aila, José Ribeiro Sobrinho 

durante a Sessão Ordiná-
ria 10 de setembro.

A concessão do título 
de Utilidade Pública a 
entidades, fundações ou 
associações civis signifi-
ca o reconhecimento do 
poder público de que as 
instituições, em conso-
nância com o seu objeti-
vo social, são sem fins lu-
crativos e prestadoras de 
serviços à coletividade.

Confira o projeto de Lei 
nº 24/2022, que decla-
ra de utilidade pública a 
Academia Ibatibense de 
Letras e Arte (AILA), na 
íntegra pelo portal da Câ-
mara (ibatiba.es.leg.br).

A Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis de 
Ibatiba atua no Município 
com o apoio da Prefeitura 

de Ibatiba realizando um 
trabalho de coleta seletiva 
com o objetivo de minimi-
zar o impacto ambiental. 

Com a nova prensa, o tra-
balho da Associação irá per-
mitir a expansão das ativi-
dades da Associação.
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Parlamentares aprovam pagamento 
de bônus extra no mês do servidor

Os servidores 
públicos de Ibatiba 
irão receber uma 
bonificação de 
ticket alimentação 
no valor de R$ 
200, neste mês de 
outubro. Câmara 
também aprovou 
aumento do valor 
do ticket-feira

Com o intuito de valorizar 
e prestigiar os servidores 
públicos pelo desempenho 
de suas funções em prol do 
município, a Câmara apro-
vou por unanimidade o 
Projeto de Lei nº 25/2022 
que garante o pagamento 
de uma bonificação de ti-
cket alimentação no valor 
de R$ 200. O bônus tam-

bém faz parte da comemo-
ração pelo Dia do Servidor, 
ocorido no último dia 28 
de outubro.

Os servidores de Ibatiba 
recebem mensalmente o 
valor de R$ 100 e, excep-
cionalmente no mês de 
outubro, receberão mais 
R$ 200.

De acordo com a Prefeitu-
ra Municipal, conforme a 
legislação, elaborada por 
meio da análise da Secre-
taria da Fazenda, até o mês 
de agosto o índice de gas-
tos com pessoal equivalia 
à 40,2% estando abaixo 
do limite prudencial que é 
de 51,3%, além dos ajus-
tes fiscais e orçamentários 

Valor do ticket-feira 
tem aumento

Neste mês de ou-
tubro o servidor do 
Executivo de Ibatiba 
também comemora o 
aumento do valor do 
ticket-feira, que pas-
sou de R$ 12 
para R$ 30

Por meio da Lei N° 979/2022 
está garantido o aumento 
para o valor de R$ 30 men-
sal do Ticket-Feira. O novo 
valor já começa a vigorar 
neste mês de outubro. Atra-
vés do aumento do ‘Ticket-
-Feira’, o intuito é colaborar 

na melhoria da qualidade de 
vida dos servidores do Poder 
Executivo de Ibatiba e no de-
senvolvimento das atividades 
dos agroprodutores rurais. O 
valor do ticket–feira anterior 
era de R$ 12 por mês.

O Programa Ticket-Feira é co-
ordenado pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Indús-
tria e Comércio que garante o 
uso exclusivo do benefício nas 
feiras livres de produtores ru-
rais do Município.

*Com informações da Prefei-
tura de Ibatiba

efetivados pela Adminis-
tração. 

Com as contas em dia e 
o orçamento em equilí-
brio, o município garan-
tiu condições financei-
ras para a concessão da 
bonificação dentro da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal.
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Parlamentares 
fomentam novas 
emendas

Vereadores de 
Ibatiba cumpriram 
agenda em Vitória 
e participaram de 
um encontro com 
deputado estadual 

Na pauta, os vereado-
res João Pedro Carvalho 
Rocha, Elias Cândido da 
Silveira, Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho 
e o presidente da Casa de 

Leis, Fernando Vieira, foram 
apresentar ao deputado Mar-
celo Santos demandas de 
Ibatiba, na busca por novas 
emendas ao Município.

“Momento muito oportu-
no para nós vereadores que 
já contamos com a parce-
ria do Deputado Marcelo 
Santos em Ibatiba e vamos 
continuar buscando novas 
emendas em prol dos muní-
cipes”, disse Fernando.

Entrega de equipamentos para 
associações é comemorada

Máquina beneficia-
dora de café, seca-
dor, descascador 
conjugado e carreta 
agrícola hidráulica 
foram entregues às 
comunidades de 
Santa Clara, Cafar-
naum, Coletor e 
Boa Vista

A Associação Rural dos Agri-
cultores de Santa Clara e 
Cafarnaum e a Associação 
Comunitária Ecológica Rural 
Familiar do Coletor e Boa 
Vista receberam no dia 25 
de outubro equipamentos 
agrícolas que vão ajudar os 
cafeicultores de pequenas 

propriedades a diminuírem 
os custos da colheita. A en-
trega foi acompanhada pelo 
vereador Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho.

Os equipamentos são de-
mandas antigas dos produto-
res da região e foram adqui-
ridas por meio de acordo de 
cooperação entre município 
e associações, através da cha-
mada pública nº 001/2022. 

Máquina beneficiadora de 
café, secador, descascador 
conjugado para benéfico do 
café e carreta agrícola hi-
dráulica fazem parte da en-
trega, que beneficiará mais 
de 250 famílias.
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Sessão Solene 
enaltece personalidades 

do mundo literário
A Sessão proposta 
pelo vereador João 
Pedro Carvalho 
Rocha foi realizada 
com o intuito de 
ressaltar a impor-
tância do trabalho 
desses profissionais 
através da escrita

A Câmara Municipal de Iba-
tiba realizou, no dia 14 de 
outubro, sessão solene em 
homenagem ao Dia do Escri-
tor (comemorado em 9 de 
outubro) e também para a 
entrega da comenda Tonico 

Faria, importante educador 
do município.

A sessão, proposta pelo ve-
reador João Pedro Carvalho 
Rocha, foi realizada com o 
intuito de ressaltar a im-
portância do trabalho des-
ses profissionais por meio 
da escrita, transmitindo 
conhecimento e histórias 
que transformam a cultura 
e a arte. 

Diversas personalidades do 
município e também da re-
gião do Caparaó participa-
ram da solenidade. 

Compondo a mesa solene 
participaram o Presidente da 
Casa de Leis, Fernando Viei-
ra, os vereadores João Pedro 
Carvalho Rocha e Leonardo 
David Alexandrino de Car-
valho, o presidente da Aca-
demia Ibatibense de Letras 
(Aila), José Ribeiro Sobrinho 
(contemplado com a co-
menda Tonico Faria), Miguel 
Faria, representando a famí-
lia do senhor Tonico Faria, 
o servidor público Wallace 
Moacir, o presidente da Aca-
demia de Letras de Iúna, José 
Saloto Sobrinho, e o prefeito 
de Ibatiba Luciano Salgado.

Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 77



Câmara homenageia 
professores com a medalha 
Ledson Martins Figueiredo

Os professores ho-
menageados foram 
indicados pelos 11 
vereadores da Casa 
de Leis

A Câmara Municipal de 
Ibatiba concedeu, durante 
Sessão Solene, a Medalha 
Ledson Martins Figueiredo 
de mérito educacional aos 
profissionais que se desta-
caram pela atuação na área 

educacional. No último dia 
15 de outubro foi comemo-
rado o dia do professor e a 
comenda efetiva a impor-
tância desses profissionais 
para o Município.  

A homenagem, realizada no 
dia 17 de outubro, foi ins-
tituída pelo Poder Legisla-
tivo por meio da resolução 
12/2021, de iniciativa da 
vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro. A vereadora prepo-

nente escolheu o saudoso 
professor Ledson Martins 
Figueiredo que contribuiu 
para o desenvolvimento 
educacional ibatibense. 

A entrega da honraria visa a 
valorização dos educadores 
que dedicam sua vida pro-
fissional em prol da forma-
ção educacional dos jovens 
ibatibenses. Os professores 
homenageados são indi-
cados pelos vereadores da 

Casa de Leis.

Para a vereadora Emiliane Ri-
beiro Lázaro a medalha repre-
senta o reconhecimento da 
Casa aos educadores que de-
sempenharam da melhor ma-
neira possível seu trabalho.

Participaram da solenidade 
especial os vereadores Fer-
nando Vieira, presidente da 
Câmara, Silvio Rodrigues, 
Elias Cândido da Silveira, 

João Brito Pereira Filho, 
Jorcy Miranda Sangi, José 
Paulo Costa Silva, Leonardo 
Alexandrino de Carvalho e 
Roberto Luiz Chaves. 

Compondo a mesa Solene 
também estava presente a 
secretária de Educação Eli-
zete Monteiro, e o filho do 
professor, que leva o nome 
da Comenda Ledson Mar-
tins Figueiredo, Alisson Oli-
veira Figueiredo.
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