
Servidores da Câmara terão 
direito a abono natalino 
correspondente a mais 
um mês de salário.

Vereadores e pais de alunos 
cobram a volta do serviço de 
transporte escolar suspenso 
por falta de pagamento.

O 3º Encontro da Agricultura 
Familiar da Região Serrana 
aconteceu nos dias 19 e 20 
de novembro.pág3 pág4
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Valor é uma estima-
tiva para o ano de 
2017. As pastas de 
Educação e Saúde 
deverão receber as 
maiores fatias dos 
recursos 

Os vereadores de Ibatiba 
analisam o projeto de Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2017. Para o próximo 
ano, a administração mu-
nicipal terá um orçamento 
de R$ 54 milhões e 850 mil 
para a administração muni-
cipal. O valor é equivalente 
ao de 2016. 

O projeto está em tramita-
ção na Casa e deverá ser vo-
tado no dia 10 de dezembro.

A LOA tem a estimativa do 
quanto o município vai ter 
de recursos e gastos entre as 
secretarias e órgãos ao longo 

de 2017. O texto do proje-
to traz ainda quanto vai ser 
investido nas diversas áre-
as, como educação, saúde, 
obras, entre outras.

Sobre os recursos definidos, 
a pasta com maior previsão 
orçamentária é a da Educa-
ção, de R$ 20.522.170,00, 
em seguida a da Saúde, de 
13.806.520,00.

De acordo com a Lei, a re-
ceita será realizada median-
te arrecadação de tributos 
e outras receitas correntes e 
de capital. Já as despesas fo-
ram fixadas de acordo com a 
programação de cada órgão 
ou unidade orçamentária, 
conforme abaixo.

A administração municipal 
poderá ainda, ao longo do 
ano, abrir crédito adicional 
de até 20% do valor total 
das despesas relacionadas.
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Câmara avalia orçamento de 
R$ 54,8 milhões para Ibatiba

ORçAmEntO 2017 - DESpESAS pOR óRgãO
pODER EXECUtIVO VAlOR
Gabinete do Prefeito R$ 909.500,00

Procuradoria Geral R$ 314.500,00

Controle Interno R$ 180.000,00

Secretaria Municipal de Administração R$ 2.187.060,00

Secretaria Municipal de Fazenda R$ 2.163.400,00

Secretaria Municipal de Educação R$ 20.522.170,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 13.860.520,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$ 3.090.800,00

Secretaria Municipal de Interior e Transportes R$ 1.997.950,00

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio R$ 1.318.050,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo R$ 3.032.750,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R$ 449.200,00

Secretaria Municipal de Ação Social R$ 2.728.100,00

pODER lEgISlAtIVO VAlOR
Câmara Municipal R$ 2.150.000,00

tOtAl DOS óRgãOS R$ 54.850.000,00
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Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Amorim 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 - PP

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

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

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

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br
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TELEFONE (28) 3543.1249
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CURTA facebook.com/legislativodeibatiba
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Estamos finalizando mais 
um ano, com muitas re-
cordações que poderemos 
nos orgulhar. Afinal, du-
rante esses meses plane-
jamos e desenvolvemos 
centenas de demandas da 
população, de discussões 
importante para o cresci-
mento da cidade, que vão 
de melhorias nos serviços, 
à busca de recursos finan-
ceiros para Ibatiba.

Nós vereadores fechamos 
mais um ciclo com muita 
satisfação. O final deste 
mandato na Câmara Mu-
nicipal será histórico, pois 
formamos um grupo mui-
to ativo, batalhador, for-
mado por, acima de tudo, 
cidadãos de Ibatiba que se 
orgulham dessa terra.

Fechamos 2016 com nossas 
contas equilibradas, com 
as quais conseguimos, mais 
uma vez, oferecer aos nos-
sos servidores da Câmara um 
abono natalino de 100% dos 
seus salários, assim como 
temos orgulho de também 
oferecer a eles um plano de 
saúde mensal. 

Neste ano, também nos 
orgulhamos dos inúmeros 
projetos que analisamos e 
aprovamos e que certamente 
auxiliaram a governabilida-
de de Ibatiba. Temos certeza 
de que nos próximos quatro 
anos, os demais vereadores 
eleitos para 2017-2020 segui-
rão esses princípios e orgulha-
rão a população que sempre 
deposita tanta confiança nos 
seus representantes públicos.

Conversa com o presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

Desejo a todos 
um Feliz Natal 

e um 2017 de 
muita saúde, paz e 

realizações!!

Balanços e perspectivas

A medida vale apenas 
para os servidores, 
e os vereadores não 
terão direito a esse 
benefício

A Câmara Municipal de Ibati-
ba, após aprovação do decre-
to, concederá abono Natali-
no correspondente a mais um 
vencimento mensal de cada 
um dos servidores da Casa.

A medida vale apenas para 
os servidores, e os vereado-

Servidores da Câmara 
receberão abono natalino

res não terão direito a esse 
benefício.

Segundo o presidente da 
Câmara, Marcus Rodrigo 

Amorim Florindo, mais uma 
vez, a concessão do abono 
referente a 100 % do venci-
mento de cada servidor foi 
possível devido à economia 
realiza ao longo dos últimos 
meses e por haver dotação 
orçamentária.

“Nossos servidores merecem 
essa valorização, assim como 
o plano de saúde que tam-
bém já concedemos. No meu 
mandato como presidente 
dei continuidade a esse re-
conhecimento, aos que de-
sempenham importantes 
funções nessa Casa e prezam 
pelo bom atendimento e 
serviço públicos”, avaliou o 
Presidente Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo.

“Nossos servidores 
merecem essa 

valorização, 
assim como o 

plano de saúde 
que também já 
concedemos”.

Marquinho Delega
VEREADOR
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“Parabenizo aos 
pais dos alunos 
que se uniram e 
nos procuraram 
para resolvermos a 
situação”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“É um absurdo essa 
história de alunos 
sem ir à escola por 

falta de pagamento 
à empresa de 

transporte”.

Lili da Barbearia
VEREADOR

“A atuação dos pais 
dos alunos foi muito 
importante para que 
tudo se resolvesse”.

Jorcy Sangi
VEREADOR

Vereadores e pais de 
alunos se mobilizam 
para cobrar a volta 
do serviço de trans-
porte escolar sus-
penso por falta de 
pagamento

No início de novembro, o 
serviço de transporte escolar 
ficou suspenso para os alu-
nos da zona rural de Ibatiba. 
Os vereadores buscaram in-
formações sobre a situação, 
que foi resultado da falta de 
pagamento à empresa forne-
cedora do serviço contratado 

Câmara discute serviço de 
transporte escolar: alunos das 
escolas rurais ficaram sem aulas

pela administração munici-
pal.

Os vereadores foram buscar 
esclarecimentos sobre a si-
tuação. Na sessão do dia 10 
de novembro, o Presidente 
da Câmara, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo informou 
que os serviços de transpor-
te aos alunos da zona rural 
voltariam ao normal no dia 
seguinte (dia 11).

“Enviamos ofício para a Se-
cretaria de Educação e para 
a empresa responsável pelo 
serviço de transporte para 

Os pais dos alunos das 
escolas da zona rural de 
Ibatiba acompanharam a 
sessão do dia 10 de no-
vembro na Câmara Mu-
nicipal. Eles informaram 
aos vereadores que, por 
não haver transporte, os 
estudantes que necessi-
tam do serviço ficaram 
sem aula desde o co-
meço de novembro, por 
quase 10 dias.

Em sua fala, o vereador 
Jorcy Sangi avaliou que a 

participação ativa dos pais 
foi importante para que o 
ano letivo dos alunos não 
ficasse ainda mais prejudi-
cado.

“A atuação dos pais dos 
alunos foi muito impor-
tante para que tudo se 
resolvesse o mais rápido 
possível. Nós vereadores 
estamos à disposição para 
ajudar em todos os proble-
mas do dia a dia do nosso 
município”, concluiu o ve-
reador.

ACOmpAnhAmEntO

saber quando seria o retorno 
dos serviços e fomos infor-
mados que voltaria ao nor-
mal no dia 11 de novembro. 
Fizemos nosso papel, de fis-
calizar e tentar solucionar 
os problemas da cidade”, 
comentou o Presidente da 
Câmara.

A falta de planejamento 
no pagamento às empresas 
prestadoras de serviços foi 
pauta dos discursos dos ve-
readores.

“É um absurdo essa história 
de alunos sem ir à escola por 

falta de pagamento à empre-
sa de transporte. Espero que 
esse problema não prejudi-
que os alunos neste final de 
ano letivo”, avaliou o verea-
dor Elias Cândido da Silveira 
(Lili da Barbearia).

“O município está em crise 
financeira, mas o pagamen-
to do transporte escolar é 
prioridade. Parabenizo aos 
pais dos alunos que se uni-
ram e nos procuraram para 
resolvermos a situação. Nos 
empenhamos e a situação foi 
resolvida”, comentou o vere-
ador Ivanito Barbosa.
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Falta de 
atendimento às 
demandas de coleta 
de lixo e reparo 
de ruas (tapa-
buracos) também 
são demandas dos 
moradores

Atentos às demandas dos 
moradores, seja durante vi-
sitas aos bairros ou com o 
monitoramento das redes 
sociais, os vereadores de 
Ibatiba cobram da gestão 
municipal melhorias nos 
serviços de obras e limpeza 
pública, em especial uma 
operação tapa-buracos nos 
bairros Brasil Novo, São 
José e Novo Horizonte.

“Com as chuvas do último 
mês, muitos buracos apa-

População cobra 
serviços de obras 
e limpeza pública

receram nas ruas. A situa-
ção está difícil em diversas 
vias onde o calçamento 
está quase todo solto. E é 
uma obra fácil de resolver, 
recolocando os bloquetes 
ou com cimento”, alertou 
o vereador Elias Cândido da 
Silveira (Lili da Barbearia).

Moradores do Brasil Novo 
também reclamam da falta 
de serviços de coleta de lixo 
e de limpeza das ruas, antes 
e após as chuvas. “Com as 
chuvas desce também mui-
ta lama, que atrapalha e 
deixa o trânsito perigoso”, 
completou o vereador Lili.

Já o vereador João Brito 
solicitou com urgência a 
colocação de saibro nas es-
tradas da zona rural, em es-
pecial nos morros.
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“Colocar o saibro 
ajuda muito os 
ônibus e as kombis 
que transportam as 
crianças”.

João Brito
VEREADOR

EnCOntRO DA 
AgRICUltURA 
FAmIlIAR Em 
IbAtIbA
Aconteceu nos dias 19 e 
20 de novembro o 3º En-
contro da Agricultura Fa-
miliar da Região Serrana. 
O evento tem o objetivo 
de valorizar o trabalho do 
homem do campo e mos-
trar a cultura da região.

O encontro teve início 
no sábado (19) com uma 
passeata pelas ruas do 
Centro com dezenas de 
famílias agricultoras, 
seguida de uma Missa 
Sertaneja, almoço. No 
campus do Ifes aconte-
ceu o concurso de for-
ró, o desfile da Garota 
e Garoto Rural e sorteio 
de brindes. Já a progra-
mação de domingo (20) 
contou com Torneio de 
Futebol masculino e Fe-
minino.

Ao final de mais um ano, desejamos a todos um Natal 
de plena harmonia e um ano novo repleto de conquistas. 

São os mais sinceros votos dos vereadores 
e servidores da Câmara Municipal de Ibatiba

Boas Festas!


