
Câmara aprova Orçamento 2017 
em R$ 54,8 milhões. Educação 
e Saúde deverão receber as 
maiores fatias.

Sessão Solene em 
homenagem ao jornal A 
Notícia: 30 anos de atuação 
no Caparaó.pág2 pág4

em Açãoem Ação
Eleitos para o 
mandato 2017-2020 
do Executivo e do 
Legislativo recebe-
ram certificados e 
estão aptos a 
tomarem posse 
em 1º de janeiro

No dia 14 de dezembro fo-
ram diplomados pela Justi-
ça Eleitoral da comarca de 
Ibatiba o prefeito e o vice-
-prefeito eleitos no muni-
cípio, assim como os nove 
vereadores e seus suplentes. 
A cerimônia de entrega do 
certificado foi realizada no 
plenário da Câmara e contou 
com a presença de dezenas 
de representantes do poder 
público, políticos e familiares 
dos eleitos no último pleito 
municipal, realizado em ou-
tubro deste ano.

Agora, o prefeito eleito de 
Ibatiba, Luciano Miranda Sal-
gado, o vice-prefeito Lindon 
Jonhson Arruda, e os já vere-
adores Marcus Rodrigo Amo-

rim Florindo, Ivanito Barbo-
sa, Elias Cândido da Silveira, 
Carlos Aberto dos Santos, 
Jorcy Sangi, assim como os 
novos parlamentares, Rober-
to Luiz Chaves, Geilson Dias 
Tomaz, Fabio Ambrozio Nas-
cimento Trindade e José Pau-
lo Costa Silva, ficam aptos a 
tomarem posse de seus car-
gos para o mandato de 2017 
a 2020.

O juíz da Comarca de Ibati-
ba, Akel de Andrade Lima, 
iniciou a solenidade enfati-
zando o compromisso dos 
eleitos quanto à representa-
ção da população e quanto 
ao papel fiscalizador. 

“É preciso que os eleitos es-
tejam em harmonia, em boa 
convivência com todas as 
alas. Isso é imprescindível 
para que ideias sejam colo-
cadas em prática. A política 
tem tudo a ver com o nosso 
cotidiano e continuará a re-
ger as nossas vidas. Assim, os 
eleitos deverão dedicar suas 
experiências e conhecimen-
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Prefeito, vice, 
vereadores e 

suplentes são 
diplomados 

em Ibatiba
DIPLOMADOS
PREfEItO
Luciano Miranda Salgado

VICE-PREfEItO
Lindon Jonhson Arruda Pereira

VEREADORES
Carlos Alberto dos Santos (PSD)

Jorcy Miranda Sangi (PP)

Roberto Luiz Chaves (PMDB)

Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

Geilson Dias Tomaz (PMDB)

Fabio Ambrozio Nascimento Trindade (PSB)

Elias Cândido da Silveira (PSC)

Marcos Rodrigo Amorim Florindo (PMN)

José Paulo Costa Silva (SD)

SUPLENtES
João Brito Pereira Filho – Jango

João Pedro Carvalho Rocha

Vanderlei Alves Ribeiro – Vanderlei Pintor

Gerci de Freitas

Edvaldo Rodrigues da Silva - Dadau

Rosa Maria da Silva

Jacira Cândida Moreno

Clair Rodrigues Miranda – Dona Clair

Erlon da Silva Santos Florindo – Irmão Erlon

Rogaciano Carvalho Costa

João Paulo Andrade dos Santos – JP

José Ambrózio de Andrade

Isaias Santana Proeza – Pureza

Hélio Carvalho de Oliveira

Jocélio Luiz Moreno

Genézio Amado da Fonseca

Anilton Bitencourt da Silveira

tos à causa pública”, disse o 
juiz Akel Lima.

Também estiveram presen-
tes à solenidade a promotora 
de justiça Vanessa Morella 
Amaral, o delegado José Au-
gusto, o comandante do 14º 
Batalhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel Danilo Bar-
cellos do Rosário Júnior, e o 
vice-presidente da OAB da 
subseção de Iúna, Silvio Ce-
sar Alcure.

A diplomação é um ato for-
mal que encerra o processo 
eleitoral, pelo qual a Justi-
ça atesta que o candidato 
foi efetivamente eleito pelo 
povo e, por isso, está apto a 
tomar posse no cargo.

Nos diplomas recebidos 
constam o nome do candida-
to, a indicação da legenda do 
partido ou da coligação sob a 
qual concorreu, o cargo para 
o qual foi eleito ou a sua clas-
sificação como suplente e, fa-
cultativamente, outros dados 
a critério da Justiça Eleitoral.



em Açãoem Ação

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

<	Fabio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 fabio.ambrozio@camaraibatiba.es.gov.br

<	Geilson Dias Tomaz - PMDB

 Geilson de Santa Clara
 geilson.dias@camaraibatiba.es.gov.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br

<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br

<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
 jose.paulo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
 roberto.luiz@camaraibatiba.es.gov.br
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As pastas de Educa-
ção e Saúde deverão 
receber as maiores 
fatias dos recursos

Na sessão do dia 12 de de-
zembro, os parlamentares de 
Ibatiba aprovaram por unani-
midade o projeto de Lei Or-
çamentária Anual (LOA) de 
2017. De acordo com o pro-
jeto, para o próximo ano, a 
administração municipal terá 
um orçamento de R$ 54,8 
milhões. O valor é o mesmo o 
orçado em 2016. 

A LOA tem a estimativa do 
quanto o município vai ter de 
recursos e gastos entre as se-
cretarias e órgãos ao longo de 
2017. O texto do projeto traz 
ainda quanto vai ser investi-
do nas diversas áreas, 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, 

Orçamento 2017: 
Câmara aprova R$ 
54,8 milhões para 
Ibatiba

em seguida a da Saúde, de 
13.806.520,00.

De acordo com a Lei, a receita 
será realizada mediante arre-
cadação de tributos e outras 
receitas correntes e de capital. 
Já as despesas foram fixadas 
de acordo com a programação 
de cada órgão ou unidade or-
çamentária, conforme abaixo.

A administração municipal 
poderá ainda, ao longo do 
ano, abrir crédito adicional 
de até 20% do valor total das 
despesas relacionadas.

Sobre o percentual para aber-
tura de crédito adicional, o ve-
reador Silvio Rodrigues expli-
cou que 2017 será um ano de 
dificuldades, e de recomeço 
na administração, com a che-
gada de novos gestores.

“É uma margem que permite 
ao futuro prefeito trabalhar 
com mais segurança”, refor-
çou o vereador Carlos Aberto 
dos Santos.

“O compromisso dos vere-
adores desta Casa de Leis é 
tamanho que, independente 
de qualquer coisa, a preocupa-
ção com a boa administração 
do município se mantém com 
prioridade”, comentou o en-
tão vereador, e agora prefeito 
de Ibatiba, Luciano Salgado.

Confira abaixo a estimativa de 
despesas por órgão.

O R ç A M E N t O  2 0 1 7  -  D E S P E S A S  P O R  ó R g ã O
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

“Como se trata de 
um primeiro ano 

de mandato, de um 
tempo para refazer 
toda a estrutura da 
Casa, eu voto favo-
rável pelos 20% de 

remanejamento”.

Marquinho Delega
VEREAdOR
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Confira 
as fotos 

do evento 
promovido 

pela Justiça 
Eleitoral no 
plenário da 
Câmara de 

Ibatiba

Diplomação dos eleitos 
é marcada por solenidade 



4
em Açãoem Ação

Sessão Solene 
reuniu diversos 
homenageados, 
como diretores do 
jornal, repórteres, 
autoridades e 
empresários locais

O jornal A Notícia completou 
este ano 30 anos de atuação 

Homenagem ao jornal A Notícia: 
30 anos de atuação no Caparaó

e circulação ininterrupta na 
região do Caparaó. Para ho-
menagear a data, a Câmara 
de Ibatiba realizou uma Ses-
são Solene no dia 06 de de-
zembro, que reuniu diversos 
homenageados, como os dire-
tores do jornal, repórteres, au-
toridades e empresários locais.

A homenagem, de autoria do 
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vereador Luciano Salgado, 
foi marcada por boas lem-
branças das experiências do 
veículo de comunicação, pio-
neiro na região.

“Em Iúna, muitos jornais fo-
ram criados e fecharam nos 
dois primeiros anos de ati-
vidade. Percebi que nossa 
permanência dependia de 
recursos externos, por isso, 
a primeira porta que bati foi 
em Ibatiba”, lembrou o dire-
tor da empresa, José Salotto, 
ressaltando que a ativida-
de ininterrupta do jornal se 
deve às parcerias dos muni-
cípios vizinhos.

O vereador proponente 
também relembrou suas 
experiências no veículo. “É 
um meio de comunicação 
importante para que o ci-
dadão receba a informação 

da melhor forma. Trabalhei 
como representante comer-
cial do jornal A Notícia e na 
época comecei a escrever 
meus primeiros textos. Foi 
essa experiência no jornal 
que me fez tomar gosto pela 
escrita e dar rumo ao que eu 
queria para minha vida pro-
fissional”, declarou o verea-
dor Luciano Salgado.  

“Em Iúna, muitos 
jornais foram criados 
e fecharam nos dois 
primeiros anos de 
atividade. Percebi 
que nossa perma-
nência dependia de 
recursos externos, 
por isso, a primeira 
porta que bati foi em 
Ibatiba”.

José Salotto
dIRETOR dO jORNAL A NOTÍCIA

“Trabalhei como 
representante comer-
cial do jornal, quando 

comecei a escrever 
meus primeiros tex-

tos. Foi essa experiên-
cia que me fez tomar 

gosto pela escrita e 
dar rumo ao que eu 

queria para minha 
vida profissional”.

Luciano Salgado
VEREAdOR

“Quero que este jornal seja 
eterno no nosso Caparaó. É 
uma história que não mudará. 
É um sonho que foi colocado 
em prática e que marcou nos-
sos municípios. A gente agra-
dece pelos trabalhos realiza-
dos o por nos representar tão 
bem.”, comentou o Presidente 
da Câmara, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo.


