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Dois dias de sole-
nidade para home-
nagear mais de 90 
estudantes desta-
ques do ano letivo 
de 2022. Eles alcan-
çaram as melhores 
médias escolares 
anuais em suas insti-
tuições de ensino  

A Câmara Municipal de Iba-
tiba recebeu a comunidade 
escolar, nos dias 12 e 14 de 
dezembro, para a entrega da 
homenagem “Aluno Nota 
10” e da condecoração “Me-

  
nas escolas de Ibatibanas escolas de Ibatiba
homenagens por destaquehomenagens por destaque
Estudantes ibatibenses recebemEstudantes ibatibenses recebem

NOTA 10
dalha de Mérito Estudantil 
Felipe Loura”. A iniciativa ga-
rante a concessão anual aos 
estudantes que obtiveram as 
melhores médias escolares 
em suas instituições de en-
sino.

Aprovada no ano passado, a 
Lei “Aluno Nota Dez” é desti-
nada aos estudantes do 6º ao 
9º ano do ensino fundamen-
tal, do 1° ao 3º ano do Ensino 
Médio regulares e Formação 
Técnica, e da Educação de Jo-
vens e Adultos – EJA da rede 
municipal, estadual e federal 
de Educação de Ibatiba. 

A vereadora Emiliane Lázaro, 
proponente das homenagens, 
comentou que o momento 
serve como incentivo para os 
estudantes ibatibenses. 

“Homenagear os alunos que 
tiveram boa atuação na es-
cola é a forma que o Poder 
Legislativo tem para incenti-
var e mostrar para sociedade 
a importância da educação”, 
destacou em discurso.

O diploma “Aluno Nota 10” é 
destinado aos estudantes que 
obtiverem maior desempe-
nho, proatividade, disciplina, 
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frequência nas aulas, sendo o 
destaque da turma, não ape-
nas por meio de suas notas, 
mas no comprometimento, 
respeito e solidariedade, du-
rante todo o ano letivo.

Já a “Medalha de Mérito Es-
tudantil Felipe Loura” é des-
tinada a reconhecer um alu-
no por escola ou instituição 
da rede Municipal, Estadual 
e Instituto Federal do muni-
cípio de Ibatiba, que se des-
taca pela jornada de supera-
ção, sendo obrigatoriamente 
homenageados com o diplo-
ma Aluno Nota 10.

A “Medalha” é uma propos-
ta da Câmara para home-
nagear o estudante Felipe 
José Ferreira Loura (1984-
2005) que se destacou, 
brilhantemente, na cami-
nhada acadêmica. Felipe 
Loura concluiu com êxito 
o módulo de matemática 
e português no Kumon, foi 
o primeiro aluno de Ibatiba 
a conseguir bolsa em uni-
versidade pelo programa 
ProUni e conseguiu passar 
na prova da Marinha.

*Confira cobertura do 
evento nas páginas 4 e 5.



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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Parlamentares e 
servidores públicos 
receberam importan-
tes orientações rela-
cionadas às técnicas, 
conceitos e impor-
tância de uma boa 
oratória

A Câmara Municipal de Iba-
tiba promoveu, no dia 8 de 
dezembro, por meio do pro-
jeto “Capacitar para Legis-

lar”, um curso de oratória 
para parlamentares e servi-
dores públicos.

A capacitação foi realizada 
no auditório da Casa de Leis 
pela professora Rose Vidal, 
doutora em Comunicação, 
em parceria com a Associa-
ção das Câmaras Municipais 
e de Vereadores do Espírito 
Santo (Ascamves). O curso 
foi ofertado para a região do 
Caparaó.

Curso de oratória é 
promovido pela Câmara

Foram abordados temas 
como conceito de oratória, 
a importância da oratória 
para o mercado de trabalho, 
como usar corretamente o 
microfone, técnicas de ora-
tória, entre outros. 

O projeto “Capacitar para 
Legislar” é voltado para os le-
gisladores e servidores muni-
cipais com o intuito de ofer-
tar qualidade e eficiência nas 
ações do Poder Legislativo.

Nova Lei: servidores 
concluem treinamento

Capacitação teve 
objetivo de garan-
tir o amplo conhe-
cimento sobre a 
Lei nº 14.133/2021, 
que começa a ser 
definitivamente 
aplicada a partir de 
abril de 2023

Servidores da Câmara Mu-

nicipal de Ibatiba encerra-
ram no dia 16 de dezembro 
a capacitação sobre as novas 
regras impostas pela Lei nº 
14.133/2021, a “Nova Lei” de 
licitações e contratos admi-
nistrativos.

A capacitação incluiu aspec-
tos relacionados à licitação 
e contratos administrativos, 
como fases interna e exter-

na, dispensas, inexigibili-
dades, alienações, fisca-
lização, irregularidades, e 
controles e princípios.

A importância da partici-
pação dos servidores do 
Legislativo foi garantir o 
amplo conhecimento so-
bre a lei que começa a ser 
definitivamente aplicada a 
partir de abril de 2023 e 
alertar para eventual ne-
cessidade de adaptação 
dos procedimentos inter-
nos da Casa de Leis.

Foram três dias de capa-
citação para os servidores 
da Casa de Leis que ne-
cessitam conhecer suas 
responsabilidades no pro-
cesso de contratação.  O 
curso foi realizado pelo 
professor Milton Mendes 
Botelho.
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Câmara aprova 
abono salarial 
para servidores 
do município

ra de Ibatiba, os agentes de 
saúde e de endemias são re-
munerados por meio de Lei 
Federal e também recebem o 
Incentivo Adicional. 

Projeto autoriza apoio 
financeiro para Associação 
de Catadores 

Startups: grandes 
fontes de geração 
de emprego 
e renda

Parlamentares apro-
varam pauta que 
autoriza o Executivo 
a pagar até R$ 5 mil 
para aquisição de 
equipamento

Vereadores confe-
riram experiências 
inovadoras em 
evento, a convite 
do Sebrae

Representantes da Câma-
ra de Ibatiba participaram, 
no final de novembro, do 
evento Startup Experien-
ce, em Vitória, a convite 
do Sebrae. O evento tem o 
intuito de fomentar novas 
experiências para promover 
mudanças significativas nos 
padrões de comportamen-
to da sociedade, melho-
rando a vida das pessoas e 
gerando resultado para em-
presas e negócios.

Na programação, os vere-
adores puderam conversar 
com o palestrante Romeo 
Busarello, mentor de star-
tups, professor e pales-
trante de inovação.

Participaram do evento o 

Durante a 19º Sessão Ordi-
nária da Casa de Leis, reali-
zada no dia 7 de dezembro, 
os parlamentares aprovaram 
o projeto de Lei nº30/2022 
que autoriza o Poder Execu-

Já os servidores do Poder Le-
gislativo receberão abono no 
valor de R$ 2 mil, benefício 
aprovado por meio do proje-
to de Lei nº 32/2022.

Abono de Natal no 
valor de R$ 800 será 
efetivado pela admi-
nistração municipal 
aos servidores do 
Executivo

Durante sessão extraordinária 
realizada no dia 15 de dezem-
bro, os vereadores aprovaram 
por unanimidade o projeto de 
Lei nº 31/2022 que autoriza o 
Poder Executivo a pagar abo-
no aos servidores do municí-
pio, no valor de R$ 800.

Serão beneficiados com o 
abono a quase todos os ser-
vidores, exceto os que já fo-
ram beneficiados pela Rede 
de Educação, assim como os 
agentes de saúde e de en-
demias. 

De acordo com a Prefeitu-

vereador João Pedro Car-
valho Rocha e o presiden-
te da Casa de Leis, o vere-
ador Fernando Vieira.

“Hoje as startups são gran-
des fontes de geração de 
emprego e renda que se tor-
naram realidades também 
no agronegócio. Empreen-
dedorismo e tecnologia são 
elementos fundamentais 
das startups. Encontrar so-
luções para fomento des-
ta dinâmica é um desafio, 
também para os empreen-
dedores de Ibatiba. Partici-
par desta discussão vai nos 
ajudar a contribuir com o 
nosso município”, explicou 
Fernando Vieira, presidente 
da Câmara Municipal.

As startups são empresas 
que nascem em torno de 
uma ideia diferente, esca-
lável e em condições para 
empreender, fomentar no-
vos negócios inovadores e 
conectar empreendedores.

tivo a repassar para Asso-
ciação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de 
Ibatiba (Cataiba) até R$ 5 
mil para aquisição de equi-
pamento.

O apoio financeiro faz 
parte do Termo de Coo-
peração e Parceira entre 
a cooperativa de Crédi-
to Sul Serrana do ES e a 
Cataíba. E ainda fomenta 
o compromisso entre o 
município e o Ministério 
Público, visando contribuir 
para melhores condições 
de trabalho dos associa-
dos, que prestam serviços 
relevantes de interesse 
público.

“Hoje as startups 
são grandes gera-
doras de emprego 

e renda que se tor-
naram realidades 
também no agro-

negócio.Participar 
desta discussão 
vai nos ajudar a 

contribuir com o 
nosso município”.

Fernando Vieira
PRESIDENTE
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Destaque
jovens são homenageados

ABNER DA SILVEIRA DIAS
ADRIAN CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE

ALEXANDRE MORAIS DIAS
ANA JULIA OLIVEIRA DE LIMA

ANA KAROLINE DE AMORIM MARTINS
ANA VITÓRIA DA SILVA FERREIRA

ANDRÉ ASAFE SOUZA BENÍCIO
ANE ELIZE MELLONI CARRARE RUBIM

ANNE ISABELY ALVES CARVALHO DARÉ
ANTÔNIA AQUINO CAMPOS

ARTHUS OLIVEIRA ALCANTARA
BIANCA OLIVEIRA DA SILVA

BRUNA BICARE DA SILVA
CAMILE VITORIA FRANÇA DA SILVA
CARLOS HENRIQUE DIAS JACINTO

CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA  
CAUÃ COELHO DE SOUZA

DANIEL LIMA SILVA
DANIEL OLIVEIRA DA ROCHA
DANIELLY LOPES DE FREITAS

EMILLY VERLI SILVA
EMMANUELLE VITÓRIA DE SOUZA COELHO

ESTER DA SILVA MOREIRA BELO
EZEQUIEL PIRES DIAS

FERNANDA HUBNER DE OLIVEIRA
GABRIEL ANGELO DIAS DE OLIVEIRA

GABRIEL SATHLER GOMES FEITOSA
GABRIELA MARTINS DE SOUZA

GABRIELA STEYCY DE JESUS DOS SANTOS
GABRIELA VIEIRA SILVA

GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA
GABRIELLY DE SOUZA AMORIM

GEDHIONY SILVA RANGEL
GIOVANA VICTÓRIA DA SILVA MONTEMOR

GLEICIANE SILVA MARTINS
GRAZIANNY EVELYN MAGALHÃES DE SOUZA

GRAZIELA DOS SANTOS PASSO
GRAZIELY VICTÓRIA MAGALHÃES DE SOUZA

GUILHERME MACEDO DE FREITAS
HILLARY DAUMIELLE GUIMARAES SILVA

HUGO ALVES DE AMORIM
ISABEL DA SILVA FREITAS

JEAN LUCAS DA SILVEIRA BAIOTO
JOAO GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA

JOÃO GUILHERME LIPARIZI FERNANDES
JOICE RAPOSO ONOFRE

KAUÃ GUILHERME DIAS BITENCOURT

COM O INTUITO DE PARABENIZAR OS 
ESTUDANTES QUE OBTIVERAM ÓTIMOS 

DESEMPENHOS DURANTE O AO LETIVO DE 2022,
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5

estudantil
a Câmara Municipal de Ibatiba promoveu a entrega do diploma 
“Aluno Nota 10” e da condecoração “Medalha de Mérito 
Estudantil Felipe Loura”. Confira a cobertura fotográfica do 
evento. Outros registros podem ser conferidos por meio do portal 
da Câmara de Ibatiba: www.ibatiba.es.leg.br.

pelo Legislativo

KAUÃ SANTOS DA SILVA
KAYLI AMORIM NUNES OSÓRIO 
KLAIRE DE JESUS PERPÉTUO DA CONCEIÇÃO
LANA CARLA ALMEIDA GALDINO
LARA MARIA FREITAS CARVALHO DARÉ
LAVINYA SILVA MILANEZ DE OLIVEIRA
LAVYNEA MYLENA MIRANDA RODRIGUES
LETÍCIA GUIMARÃES BORGES
LETICIA OLARIANO DÍAS.
LUANA BEATRIZ MOURA DE PAULA
LUCAS MORENO COELHO VAZ DE CASTRO
LUIS HENRIQUE HORSTH SANTOS
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PIMENTEL
MARIA CLARA GONÇALVES
MARIA CLARA OLIVEIRA SANTOS
MARIA EDUARDA ALVES ROCHA
MARIA HELOÍSA DE AMORIM SILVEIRA
MARIA VALENTINA SOUZA TEIXEIRA DE LIMA
MATEUS MELLONI CARRARE RUBIM
MEIRIELY ALMEIDA PIMENTEL
MIGUEL ANTONIO DA SILVA PIMENTEL
MIGUEL HUBNER MALFASSINI
MIRIAN CONCEICAO DE OLIVEIRA ABREU 
NÍVIA DIAS DA SILVA
NILVON DA SILVA FREITAS JÚNIOR
OTÁVIO HENRIQUE DA SILVA ZAVARIZE
PEDRO AUGUSTO BRAGANÇA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DIAS 
RARYSON CASTRO ROCHA
RAVEL VITTOR DE FREITAS SANGI
RAYANE ALMEIDA BRUM
RAYANE VICTÓRIA DO CARMO
ROBERTO CARLOS CASTILHO
RUANDER MENDES SANTANA
SARAH IZABEL CAMPOS SANTIAGO ESTEVÃO DIAS
SOHARA SIQUEIRA ANDRADE
SUELI LIMA DA ROCHA
TAINÁ LIMA RODRIGUES
TAÍS SANTOS DE AGUIAR
TAMIRES AMORIM FONTES
TAMIRES CLARA CARDOSO BRETAS
TAMIRIS MATIAS TAVARES
THALYTA LOPES DE MORAIS
YASMIM MOREIRA WICHAN

ESTUDANTES HOMENAGEADOS
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Honraria reconhece 
atuação de policiais 
civis e militares 
em Ibatiba

Câmara 
homenageou, 
por meio dos 
parlamentares, 15 
policiais militares e 
civis com a Medalha 
Soldado José Pires 
de Andrade

Em cerimônia realizada na 
manhã do dia 7 de dezem-
bro, a Câmara Municipal 
de Ibatiba homenageou 15 
militares e civis com a Me-
dalha Soldado José Pires de 
Andrade, o Soldado Pires. A 
honraria reconhece a pres-
tação de serviços relevan-
tes à segurança 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.

Os vereadores João Pedro 
Carvalho Rocha, Silvio Ro-
drigues de Oliveira, Roberto 
Luis Chaves, José Paulo Cos-
ta Silva, Leonardo David Ale-
xandrino de Carvalho, Elias 
Cândido da Silveira, Ivanito 
Barbosa de Oliveira, Jorcy 
Miranda Sangi, João Brito 
Pereira Filho, Fernando Viei-
ra de Souza e a vereadora 
Emiliane Ribeiro entregaram 
as medalhas e certificados a 
militares e policiais civis por 
valiosos serviços ou ações 
meritórias.

O presidente do Poder Le-
gislativo, vereador Fernando 

Vieira, abriu o evento e res-
saltou a importância da ho-
menagem. 

“É uma honraria que ressalta 
a importância dos servidores 
da segurança pública na nos-
sa cidade. Todos os homena-
geados tiveram a indicação 
de um vereador, mas que 
foram aprovados por todos 
os 11 parlamentares. Espera-
mos, com essa homenagem 
singela, incentivar cada ser-
vidor da polícia pela atuação 
deles em Ibatiba”, comentou 
o presidente da Casa de Leis.

O prefeito de Ibatiba Luciano 
Salgado, o vice-prefeito de 
Irupi, Paulino Lourenço, e o 
ex-prefeito de Iúna Welinton 
Virgílio participaram da sole-
nidade ao lado do Comando 
da Polícia Militar.

HOMENAGEADOS PELA CÂMARA DE 
IBATIBA: MEDALHA SOLDADO PIRES

Sd. Michel da Silva Cardoso
Cel. Carlos Alberto Bariani Ribeiro
Ten. Cel Jomilson dos Santos
Cb. RF Rosa Elaine Evaristo dos Santos Ivo
Sgt. Benício Sérgio Borges dos Santos
Sd. José Rômulo Frade
Sd. Emerson Oliveira dos Santos
PC. Marcella Bazzarella Lucindo Florindo
Sgt. Octacílio de Souza Bertuloso Neto
Cp. Priscila Regazzi de Castro
Sgt. Denísia Dias da Silveira
Sd. Francisco Calazans Souza Nóia
Sd. Cássia Caçador Machado
Sgt. Adriana Gomes da Silva Salotto
Cb. Geovane Fonseca Dias
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Encontros e reuniões 
selam parcerias e definem 
novas demandas

Parlamentares re-
cebem cidadãos e 
representantes da 
sociedade civil para 
levantar demandas 
e prioridades para o 
próximo ano

O final de 2022 é definido 
pelos parlamentares como 
um momento importante 
para refletir sobre os inúme-

ros trabalhos realizados du-
rante os últimos meses assim 
como para já traçar novas 
demandas e prioridades para 
o próximo ano.

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Fernando 
Vieira, recebeu no final de 
novembro o novo presidente 
do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Ibatiba (Patronal), 
Márcio Gomes para já pen-

sarem em parcerias para o 
desenvolvimento rural do 
município.

Na oportunidade, Márcio 
Gomes explicou sobre o 
novo trabalho que está sen-
do realizado no Sindicato 
e também sobre as novas 
ações, como a parceria com 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) para 
realização de capitações. Já 
estão previstos cursos de 
classificação de café, de bo-
los confeitados, de produção 
de tortas doces e salgadas, 
entre outros.

O presidente da Casa de Leis 
se colocou à disposição para 
contribuir na atuação do 
Sindicato em prol dos pro-
dutores. 

“Parabenizo o novo presi-
dente do Sindicato Patronal 
em nome dos 11 vereadores. 
Podem contar com o nosso 
apoio para que ações impor-
tantes para os agricultores 
sejam efetivadas”, destacou 
Fernando Vieira.

Novo Regimento Interno em mãos
O novo documen-
to visa modernizar 
a tramitação do 
processo legislativo 

Durante a 18ª Sessão da 
Casa de Leis, os 11 verea-
dores receberam o Novo 
Regimento interno da Câ-
mara de Ibatiba impresso. 
O documento visa moder-
nizar a tramitação do pro-
cesso legislativo.

O novo regimento im-
pacta diretamente nos 
trabalhos do Poder Legis-
lativo articulado desde a 
sua composição, passando 
também pelas normas de 

atuação/atribuição dos ve-
readores e da Mesa Diretora, 
competências, funcionamen-
to dos trabalhos da Câmara 
Municipal, tramitação das 
matérias, incluindo os proje-
tos de leis. 

De acordo com as mudanças 
do novo documento, as co-
missões agora foram agluti-
nadas para cinco comissões 
permanentes. 

Além disso, o horário das ses-
sões terá início às 17h. A par-
ticipação popular na tribuna 
livre também foi uma das no-
vidades implementadas, assim 
como a possibilidade de ses-
sões tele presenciais e híbridas. 

“É uma nova ferramenta de 
trabalho moderna e eficiente 

para os dias atuais e para o 
futuro do Legislativo”, comen-

tou o presidente da Casa de 
Leis, Fernando Vieira.

EM BUSCA 
DE DIREITOS
Já a vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro recebeu, na 
sede do Legislativo, mães 
de crianças com Trans-
torno do Espectro Autista 
(TEA) para discutir ações 
e medidas públicas que 
podem ser adotadas para 
a garantia dos direitos dos 
autistas em Ibatiba.  

O encontro teve ampla 
discussão sobre os serviços 
públicos, em especial em 

unidades de ensino e tam-
bém na rede de saúde.

“Na reunião de amplo 
diálogo falamos sobre os 
desafios e sobre as me-
lhorias da qualidade de 
vida para as crianças que 
são necessárias e podem 
ser realizadas via ações 
públicas. Agradeço imen-
samente às mães que 
participaram da reunião e 
contribuíram com ideias, 
situações para que pode-
mos ampliar o tema via 
políticas públicas”, desta-
cou a vereadora Emiliane.
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