
Para o biênio 2015-
2016, a Mesa Diretora 
será composta por 
Marquinho Delega 
(Presidente), Beto da 
Saúde (Vice) e Ivanito 
Barbosa (Secretário)

Nos próximos dois anos, a 
Mesa Diretora da Câmara de 
Ibatiba será composta pelos 
vereadores Marquinho De-
lega, como presidente, Beto 
da Saúde, vice-presidente, e 
Ivanito Barbosa, secretário. A 
eleição, composta por chapa 
única, aconteceu durante ses-
são extraordinária no dia 20 
de dezembro e resultou em 
aprovação unânime, com ape-
nas uma abstenção de voto.

“Enquanto eu for presidente 
vou continuar a conduzir esta 
Casa com transparência, assim 
como fez o presidente Silvio, a 
quem eu tenho que agradecer 
por ter me orientado durante 
os últimos anos. A Câmara é 
a Casa do povo, de todos os 
munícipes, e ela estará aberta 
para a participação de todos. 
Agradeço o voto de confiança 
dos colegas.”, declarou o pre-

                 A atividade legislativa 
estará em recesso até o dia 10 
de fevereiro, quando acontecerá 
a primeira sessão de 2015.

Depois de 9 meses de análises, 
revisões e sugestões, Câmara 
aprova a nova Lei Orgância 
de Ibatiba.

Aprovado orçamento de R$ 
51 milhões para o município, 
com destaque para Educação 
e Saúde.

em Açãoem Ação
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sidente eleito, Marcus Rodrigo 
Florindo de Freitas (Marqui-
nho Delega).

O tom de agradecimento à 
presidência anterior também 
foi destaque do discurso do 
vereador Ivanito Barbosa, elei-
to secretário. “Parabenizo os 
trabalhos realizados pelo pre-
sidente Silvio do Barateiro nos 
dois últimos anos e também 
aos servidores da Câmara, que 
tanto ajudam a Mesa Diretora. 
Gostaria de contar com todos 
eles novamente, para continu-
armos a administrar esta Casa 
com brilhantismo”, comentou.

“Ser reconhecido pelos vere-
adores desta Casa muito me 
honra. Foram anos de muito 
respeito mútuo entre nós, 
colegas vereadores. E mui-
to me honra deixar a presi-
dência desta Casa para três 
companheiros que manterão 
essa linha de trabalho e que 
também me ajudaram a es-
crever essa nova historia para 
Ibatiba”, agradeceu Silvio do 
Barateiro.

A Mesa Diretora eleita tomou 
posse no dia 1º de janeiro.
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Câmara elege nova Mesa Diretora
“Vou continuar a 

conduzir esta Casa 
com transparência, 

assim como fez o 
presidente Silvio, a 
quem eu agradeço 

por ter me orientado 
durante os últimos 

anos. A Câmara é a 
Casa do povo, e ela 
estará aberta para 
a participação de 

todos”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

“Parabenizo os 
trabalhos realizados 

pelo presidente 
Silvio do Barateiro 

nos dois últimos 
anos e também aos 

servidores da Câmara, 
que tanto ajudam 

a Mesa Diretora. 
Gostaria de contar 

com todos eles 
novamente”.

Ivanito Barbosa
SECRETáRIo

“Pra mim, será uma 
grande honra ocupar 

a vice-presidência 
da Casa de Leis de 

Ibatiba mais uma 
vez. Agradeço o voto 

de confiança dos 
colegas vereadores. 

Vamos manter a 
mesma postura, 

sempre com ações 
transparentes”.

Beto da Saúde
vICE-PRESIDENTE

<	Mesa Diretora eleita
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Primeiramente, gosta-
ria de desejar a todos os 
ibatibenses um 2015 de 
muitas realizações, e que 
a cada mês possamos ser 
portadores de boas notí-
cias, de ações que resul-
tem no desenvolvimento 
da cidade.

Assim como o ex-presi-
dente Silvio Rodrigues de 
Oliveira, a minha meta 
como gestor da Câmara 
no próximo biênio é diri-
gir esta Casa de Leis com 
total transparência, com 
a ajuda dos vereadores e 
dos meus pares na Mesa 
Diretora, composta pelo 

vice-presidente Carlos Alber-
to Santos e pelo secretário 
Ivanito Barbosa.

Também aproveito a opor-
tunidade para convidar a 
população para comparecer 
às nossas sessões e acompa-
nhar as atividades legislati-
vas de perto. A Câmara esta-
rá sempre de portas abertas 
para ouvir e receber a partici-
pação do povo. 

É com a participação e o en-
volvimento de todos, com 
novas ideias e sugestões 
para a melhoria do municí-
pio, que faremos uma gestão 
cada vez melhor.

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Florindo (PMN)
vICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º SECRETáRIo Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br
<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP

 Ezequias Mariano
 ezequias.mariano@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br
<	João Brito Pereira Filho - PV

 Jango
 joao.brito@camaraibatiba.es.gov.br
<	Jorcy Miranda Sangi - PSD

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br
<	Luciano Miranda Salgado - PMDB

 Pingo
 luciano.salgado@camaraibatiba.es.gov.br
<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
<	Silvio Rodrigues de Oliveira - PMDB

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFoNE (28) 3543.1249
EMAIL faleconosco@camaraibatiba.es.gov.br
ACESSE www.camaraibatiba.es.gov.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba

10 de fevereiro terça-feira
25 de fevereiro quarta-feira
10 de março terça-feira
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Participação popular

Abono natalino 
corresponde à 
70% do salário dos 
servidores

Os funcionários da Câmara 
Municipal de Ibatiba rece-
beram no final de 2014 um 
abono natalino correspon-
dente a 70% de seus salários. 
A medida vale apenas para os 
servidores, e os vereadores 
não terão este benefício.

Servidores da 
Câmara ganham 
abono salarial

Segundo o presidente da 
Casa, Silvio do Barateiro, o 
valor proposto é ainda maior 
do que o concedido em 2013, 
que foi um abono de 50% dos 
vencimentos dos servidores.

“O aumento no abono foi 

possível, mais uma vez, devido 
à economia que realizamos ao 
longo de 2014 com os gastos 
públicos, pois temos dotação 
na Câmara para isso. E os ser-
vidores  merecem essa valori-
zação”, explicou o Presidente 
Silvio Rodrigues Oliveira.

Recesso
A atividade legislativa estará em recesso até 
o dia 10 de fevereiro, quando acontecerá a 
primeira sessão ordinária de 2015.

Excepcionalmente não 
teremos nesta edição a 
coluna “Entendendo Política”, 
que volta a ser publicada no 
próximo número do jornal.

<	O aumento do abono foi resultado da economia 
da gestão da Casa de Leis durante 2014
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A nova Lei Orgânica 
de Ibatiba foi 
aprovada em dois 
turnos, e recebeu 36 
emendas

Foram nove meses de análises, 
sugestões de emendas e revi-

sões para que a nova Lei Orgâ-
nica Municipal fosse aprovada 
pelos vereadores em dois tur-
nos, sendo o último durante 
sessão extraordinária no dia 22 
de dezembro. Das 39 emendas 
elaboradas, 36 foram aprova-
das por unanimidade.

Para revisar a Lei Orgânica, a 
Câmara criou uma Comissão 
Especial, formada pelos verea-
dores Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo (Marquinho Dele-
ga), Luciano Miranda Salgado 
(Pingo) e Carlos Alberto dos 
Santos (Beto da Saúde). Além 
disso, a população Ibatibense 
também pôde opinar e suge-

Câmara aprova 
nova Lei Orgânica 
do Município

rir mudanças por meio do site 
www.camaraibatiba.es.gov.br.

“Conforme compromisso 
que assumi no comando des-
ta Casa de Leis em 2013, en-
tregamos ao povo de Ibatiba 
uma nova Lei Orgânica. Ela 
estava ultrapassada, datada 
de 1983. E hoje, após a revi-
são, soma 231 artigos. Tenho 
certeza que este trabalho 
será um divisor de águas, 
uma vez que Ibatiba deseja 
mudar e a Lei Orgânica será a 
voz, a letra e a vontade polí-
tica da sociedade”, avaliou o 
então Presidente da Câmara, 
Silvio do Barateiro.

< A Lei Orgânica é a cons-
tituição da cidade. 
Nela, o cidadão tem 
acesso às normas legais 
que, subsidiárias às fe-
derais e estaduais, disci-
plinam as relações entre 
os poderes Executivo e 
Legislativo e entre esses 
e os munícipes, estabe-
lecendo as atribuições 

daqueles poderes, suas li-
mitações e abrangências, 
papel que cada um cumpre 
em relação ao outro. Fixan-
do, em síntese, a moldura 
às relações políticas e so-
ciais municipais.

< A Lei Orgânica é, por as-
sim dizer, a cartilha dos 
entes políticos (poderes 

As pastas de 
Educação e Saúde 
receberão as 
maiores fatias dos 
recursos

Para o ano de 2015, a 
administração municipal 
terá um orçamento geral, 
cujas receitas e despesas 
foram estimadas e fixadas 
em R$ 51 milhões.

De acordo com a Lei, a 
receita será realizada me-
diante arrecadação de 
tributos e outras receitas 
correntes e de capital. Já 
as despesas foram fixadas 

Ibatiba terá 
orçamento de 
R$ 51 milhões 
para 2015

de acordo com a progra-
mação de cada órgão ou 
unidade orçamentária, 
conforme abaixo.

A administração munici-
pal poderá abrir crédito 
adicional de até 10% do 
valor total das despesas 
relacionadas, utilizando 
recursos de outras fontes 
e convênios.

Sobre os recursos definidos 
no Projeto de Lei Orçamen-
tária, a pasta com maior 
previsão orçamentária é a 
da Educação, com 37,23%, 
seguida pela Secretaria de 
Saúde, com 24,01%.

Vereadores 
aprovaram projeto 
de Lei que autoriza 
a administração 
municipal 
conceder cesta de 
alimentos

A partir do próximo ano, os 
servidores do município de 
Ibatiba que recebem até um 
salário mínimo poderão ter 
direito a uma cesta básica 
de alimentos. O projeto de 
Lei, de autoria do vereador 

“Espero que a 
administração 

aceite este projeto 
e se esforce para 

conceder essa 
complementação 

aos servidores”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

e atual Presidente da Câ-
mara Marcus Rodrigo Flo-
rindo (Marquinho Delega), 
foi aprovado por unanimi-
dade e será encaminhado 
para a Prefeitura Municipal.

“Minha intenção é que o 
município ofereça às pes-
soas que trabalham pela 
nossa cidade e que ga-
nham menos de R$ 724 
um complemento, ou seja, 
uma ajuda com essa cesta 
de alimentos”, comentou 
Marquinho Delega.

Cesta básica 
para servidores 
que recebem um 
salário mínimo

<	Os vereadores celebraram a aprovação da nova Lei Orgânica do município, 
em substituição à última versão do documento, instituída em 1983 

constituídos e cida-
dãos) institucionais ou 
não. É dela que se apre-
ende o que se pode ou 
não fazer no exercício 
da cidadania. 



Presidente presta contas 
do biênio 2013-2014

Realização de 
concurso público e 
gestão transparente 
foram destaques do 
período 

A transparência nos traba-
lhos realizados pela Mesa Di-
retora no biênio 2013-2014 
foi o ponto destacado pelo 
então Presidente da Câmara 
de Ibatiba, Silvio do Baratei-
ro, durante a última sessão 
ordinária do ano, realizada 
no dia 10 de dezembro, na 
qual o parlamentar realizou a 
prestação de contas dos dois 
últimos anos.

Realização de concurso pú-
blico e investimentos em 
comunicação, aliados a eco-
nomia para os cofres do 
município marcaram os dois 
últimos anos de atividade 
parlamentar.

“Pela primeira vez, esta Casa 
de Leis realiza uma pres-

tação de contas oficial, de 
forma transparente, durante 
uma sessão ordinária. E os 
resultados são muitos bons, 
e temos números que real-
mente fizeram a diferença 
nesses últimos anos, devido 
à ampla reforma adminis-
trativa que fizemos - resul-
tado de muito planejamen-
to. Posso afirmar que nunca 
se produziu tanto em dois 
anos quanto neste biênio. 
Parabéns aos vereadores e 
aos servidores da Câmara”, 
comentou o Presidente Sil-
vio do Barateiro.

COnCuRSO 
PúbLICO
O Presidente da Câmara 
lembrou ainda que, para 
adequar o quadro de pes-
soal da Casa de Leis, no fi-
nal de 2013 foi realizado o 
concurso público para o pre-
enchimento de oito vagas 
para os cargos de auxiliar 
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administrativo, auxiliar de 
serviços gerais, técnico con-
tábil, contador, controlador 
e procurador.

Os novos servidores come-
çaram a ser empossados em 
maio e, desde então, parti-
cipam de diversos cursos de 
capacitação para o aperfei-
çoamento profissional.

“Somos incentivados a nos 
capacitar sempre. Com isso, 
podemos realizar um traba-
lho cada vez mais eficiente 
e transparente, melhorando 
nossa forma de atuação”, 
comentou Renato Alvares 
Pereira, técnico contábil.

E com a chegada dos funcio-
nários, a Câmara também in-
vestiu na modernização das 
ferramentas de trabalho, que 
incluem computadores, no-
tebooks, impressores, scan-
ner, projetor e tela de proje-
ção, e também em mobiliário 
de escritório.

“Parabenizo a 
Mesa Diretora, 
na figura do 
Presidente Silvio, 
pela iniciativa 
de prestar 
contas dos atos 
e da situação 
financeira 
da Câmara. 
Agradeço 
também a todos 
os servidores e 
assessores pelos 
bons serviços 
prestados a nós, 
vereadores”.

Luciano Salgado

“Espero que o 
próximo gestor 
tenha esse 
mesmo trabalho, 
feito com tanta 
transparência. 
Parabéns a 
todos da Mesa 
Diretora”.

Ivanito Barbosa

“Foi um privilégio 
ser o vice de 
um presidente 
companheiro, 
dedicado e 
transparente nas 
suas ações. Essa 
postura nos deixa 
tranquilos quanto 
à liberdade de 
acesso que temos 
aos números 
da Câmara 
Municipal”.

Beto da Saúde

“Parabenizo o 
atual Presidente 
pela sua 
competência, 
honestidade e 
habilidade com 
os vereadores e 
funcionários”.

Ezequias Mariano

“O 
companheirismo 
do Presidente 
Silvio é sempre 
lembrado, 
principalmente 
pelo modo como 
conduz essa 
Casa de Leis. 
Nós, vereadores, 
temos nossas 
diferenças 
políticas, mas 
somos sempre 
respeitados”.

Lili da Barbearia

“Há dois 
anos fiz parte 
da Mesa 
Diretora como 
secretário e 
recebi muitas 
orientações 
quanto à 
minha oratória. 
Agradeço 
sempre ao 
Presidente 
Silvio pela 
preocupação 
dispensada a 
mim”.

Marquinho Delega

Palavra dos vereadores

TRAnSPARênCIA
E desde setembro de 2014, 
a Câmara de Ibatiba conta 
com o boletim informati-
vo impresso “Legislativo 
em Ação”. O jornal é pro-
duzido por uma equipe de 
comunicação contratada, 
com supervisão da asses-
soria jurídica da Câmara e 
pelos vereadores, para dar 
visibilidade aos projetos e 
ações desenvolvidos pelos 
parlamentares em prol do 
desenvolvimento do mu-
nicípio.

“Com esse jornal, consoli-
damos o plano de transpa-
rência da Câmara, ao dar 
visibilidade aos temas mais 
relevantes e que merecem 
ser discutidos por todos, em 
prol de melhorias nos servi-
ços públicos e da qualidade 
de vida na nossa cidade”, 
analisou Silvio do Barateiro.

Atualmente, a população 
encontra informações so-
bre as atividades realizadas 
na Câmara por meio do 
portal www.camaraibati-
ba.es.gov.br, que se trans-
formou em um importan-
te canal de notícias, fonte 
de informações diversas, 
disponibilizando conteúdo 
de projetos de Lei, reque-
rimentos e contato com 
os vereadores. As matérias 
também são compartilha-
das nas redes sociais.

Além disso, todas as ses-
sões da Câmara são trans-
mitidas ao vivo pela Rádio 
Mania FM e pela Rádio 
Web, sempre com o objeti-
vo de aproximar a Câmara 
do cidadão ibatibense.


