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Vereadores aprovam orçamento de 
R$ 61 milhões para Ibatiba, mas 
questionam valores previstos para 
Saúde, Agricultura e Obras.

Limpeza pública e obras 
inacabadas na pauta 
de reivindicações dos 
parlamentares.pág3 pág4

Aprovado projeto para campanha 
de vendas no comércio de Ibatiba, 
que prevê sorteios de prêmios para 
consumidores no final do ano.pág2
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Projeto de revisão 
dos vencimentos em 
2,06% é aprovado 
na Câmara

Após mais uma reunião entre 
o Poder Executivo e o Sindica-
to dos Servidores de Ibatiba, 
no dia 20 de setembro a greve 
geral teve fim, após a aprova-
ção da proposta de revisão ge-
ral anual em 2,06%. A decisão 
transformada em projeto de 
Lei foi aprovada pela Câmara 
Municipal. 

O percentual da revisão geral 
foi definido de acordo com 
os índices do INPC apura-
dos no período de janeiro a 
dezembro de 2017, e valem 
para revisão dos salários dos 
servidores dos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo.

Ainda de acordo com o projeto 
de Lei aprovado, a revisão será 
aplicada nos vencimentos dos 
servidores desde janeiro deste 
ano. O pagamento retroativo 
ainda será acordado entre o 
Executivo e o Sindicato.

Parlamentares avaliam fim da 
greve dos servidores de Ibatiba

PARLAMENTARES ANALISAM O FIM DA GREVE

“Depois de todo 
o movimento de 
greve, hoje vemos 
uma luz no fim do 
túnel. Sei que não 
se trata de nem 
¼ das exigências 
do Sindicato e dos 
servidores, mas já 
temos uma boa 
notícia. Parabe-
nizo o presidente 
do Sindicato dos 
Servidores Públi-
cos, Edson Saloto, 
pelos esforços nas 
negociações”.

Carlos Alberto
VEREADOR

“Queria saber por 
que o prefeito 
não teve diálogo 
com as catego-
rias. Nossos filhos 
ficaram sem 
aulas nos últimos 
dias pela falta de 
conversa. Espero 
que dias melhores 
venham para o 
povo de Ibatiba”.

Marcus Rodrigo 
VEREADOR

“Parabéns aos 
servidores públi-
cos, que direcio-
nados pelo Sindi-
cato, mostraram 
a força que têm. 
Vamos continu-
ar lutando pela 
revisão do ser-
vidor do nível 1, 
que merece uma 
revisão digna”.

Fábio Ambrózio
VEREADOR

“O reajuste não 
foi o esperado, 
mas continua-
remos na luta 
e apoiando os 
funcionários”.

Roberto Luiz Chaves
VEREADOR

“Não foi tudo 
aquilo que que-
ríamos, mas pelo 
menos fomos 
vitoriosos”.

Jorcy Sangi
VEREADOR

“Nosso município 
está passando 
por uma situação 
difícil e talvez 
as contas não 
fechem. Mas 
parabéns aos 
servidores e a 
todos os envolvi-
dos para chegar a 
uma conclusão”.

Elias Cândido
VEREADOR
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A Câmara também aprovou 
projeto de Lei que concede 
premiação por meio de sor-
teios entre contribuintes e 
produtores rurais, como es-
tímulo à emissão de notas 
fiscais e pagamento de im-
postos sobre circulação de 
serviços e produtos, notas fis-
cais de produtor, entre outros.

A campanha resultará em 
um aporte de R$ 15 mil da 
Prefeitura Municipal, que 
poderá ser dividido em vá-
rios lotes de prêmios. 

O pagamento desses sor-
teios será feito por meio de 
cheques nominais ou depó-
sito em conta do sorteado, 
no prazo mínimo de 10 dias 
a contar da data do sorteio.

Proposta prevê 
sorteios de prêmios 
para consumidores no 
final do ano

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram o projeto de Lei 
que aprova o convênio entre 
o Poder Executivo e a Asso-
ciação Comercial no valor de 
R$ 15 mil para promover uma 

Aprovado projeto para 
campanha de vendas 
no comércio de Ibatiba

campanha de incentivo às 
compras no comercio da cida-
de até o final do ano.

A campanha terá como foco o 
aumento das vendas nos esta-
belecimentos locais e vai pro-
mover sorteio de prêmios para 
os consumidores até o final de 
dezembro de 2018.

De acordo com o projeto de 

Lei, o recurso de R$ 15 mil para 
a Associação deverá ser inves-
tido unicamente na aquisição 
de prêmios para os sorteios. 

Após a execução da campanha, 
a  Associação deverá prestar 
contas dos recursos recebidos. 
“O projeto é muito importan-
te para incentivar e impulsio-
nar o comércio de Ibatiba”, 
Paulo Roberto Costa e Silva.

PREMIAÇÃO PARA 
CONTRIBUINTES 
E PRODUTORES 

DE CAFÉ
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Aprovado projeto para 
campanha de vendas 
no comércio de Ibatiba

Lei, o recurso de R$ 15 mil para 
a Associação deverá ser inves-
tido unicamente na aquisição 
de prêmios para os sorteios. 

Após a execução da campanha, 
a  Associação deverá prestar 
contas dos recursos recebidos. 
“O projeto é muito importan-
te para incentivar e impulsio-
nar o comércio de Ibatiba”, 
Paulo Roberto Costa e Silva.

Vereadores questio-
nam orçamento de 
R$ 16 milhões da pas-
ta da Saúde previstos 
para 2019

Os parlamentares de Ibatiba 
avaliaram o projeto de Lei 
que fixa despesas e receitas 
em R$ 61 milhões para o mu-
nicípio em 2019, distribuídos 
em diversas secretarias. Na 

Câmara avalia orçamento 
de R$ 61 milhões para Ibatiba

pasta da saúde, os vereadores 
questionaram o valor de R$ 
16 milhões, que consideraram 
baixo para a demanda de ser-
viços e materiais ofertados à 
população.

“Não podemos aceitar que 
não tenha um orçamento 
maior destinado para a se-
cretaria de Saúde de Ibatiba”, 
avaliou o vereador Ivanito 
Barbosa.

SAÚDE EM PAUTA
Durante as sessões ordi-
nárias, os parlamentares 
mantêm discussões sobre 
a falta de serviços de saú-
de.

“Continua faltando am-
bulância e médico no 
pronto-atendimento. O 
município não consegue 
fazer um acordo com o 
hospital de Ibatiba para 
que eles possam assumir 
o atendimento quando 
não tiver plantonista no 

AGRICULTURA 
E OBRAS
Os parlamentares também 
questionaram sobre os valo-
res orçados para pastas im-
portantes para o desenvol-
vimento do município, como 
a Secretaria de Agricultura e 

P.A?”, sugeriu o vereador 
Fábio Ambrozio.

A falta de ambulâncias dis-
poníveis para prestar socor-
ro aos pacientes ainda são 
pautas frequentes dos dis-
cursos dos parlamentares.

“O problema da ambulância 
voltou: tem gente sendo so-
corrida por picape, pagando 
taxi... precisamos abrir uma 
CPI para saber para onde vai 
o dinheiro da Secretaria de 
Saúde”, comentou o verea-
dor Ivanito Barbosa.

“É preciso consertar as am-
bulâncias de Ibatiba, com 
urgência. Neste mês tive-
mos que cercar um carro 
no asfalto porque não tinha 
ambulância para transpor-
tar um paciente”, explicou o 
vereador José Paulo Costa.

Os questionamentos con-
tinuam. “Vamos investi-
gar a saúde do município. 
Quero saber quantas am-
bulâncias estão funcio-
nando e quantas estão 
paradas”, solicitou o vere-
ador Roberto Luis Chaves.

de Obras, que apresentam 
orçamento mais baixo do 
que o Gabinete do Prefeito.

“É um absurdo o gabinete 
do prefeito ter orçamento 
maior do que o da Secretaria 
de Obras e de Agricultura”, 
pontuou o vereador Fábio 
Ambrózio.

GABINETE
OBRASX
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População solicita 
finalização de obras 
nas ruas paralelas, em 
pontes de comunida-
des rurais e limpeza 
na cidade  

Nas últimas sessões da Câma-
ra Municipal, os parlamenta-
res de Ibatiba reforçaram os 
requerimentos e solicitações 
ao Poder Executivo sobre me-
lhorias na prestação de servi-
ços de limpeza pública e de 
manutenção de pontes, finali-
zação de obras e outros servi-
ços urbanos.  

“Nas paralelas no bairro Flo-
resta, até hoje não foram 
com carro-pipa para lavarem 
as ruas para diminuir a poei-
ra. Também existem muitos 
pontos de entulhos nas vias 
da cidade”, alertou o vereador 

Limpeza pública e obras inacabadas 
na pauta de reivindicações 
dos parlamentares

Roberto Luiz Chaves.

Além disso, os parlamentares 
destacam demandas como 
retirada de entulhos, lavagem 
de ruas e tapagem de buracos.

“As ruas de Ibatiba estão su-
jas, com quebra-molas irre-
gulares, muito altos. Também 
estamos aguardando as obras 
das paralelas. E os buracos? 
Na rua João Nunes e na rua 
da Capela Mortuária ninguém 
foi lá conferir os buracos. Te-
mos que cobrar e mostrar”, 
lembrou o vereador Fábio Am-
brózio.

ÁREA RURAL
O vereador Ivanito Barbosa 
também destacou o requeri-
mento de um conserto de pon-
te, que nenhum responsável da 
administração pública munici-

pal tomou providências.

“Até hoje não foi feito o con-
serto da ponte do Córrego 
dos Inácios. É um desrespeito 
com a comunidade. É dinhei-
ro público envolvido, dinheiro 
do povo”, declarou o vereador 
Ivanito Barbosa.

OBRA DAS 
PARALELAS AINDA 
SEM SAIR DO 
PAPEL
“As paralelas são um sonho dos 
moradores. É muita poeira. Uma 
parte do dinheiro já foi liberada 
e já está na conta da Prefeitu-
ra para começar a obra. Preci-
samos acompanhar de perto, 
fiscalizar”, avaliou o Presidente 
Elias Cândido da Silveira.

CPI investiga pagamentos irregulares a servidor
Fizeram parte 
da Comissão 
Parlamentar os 
vereadores Jorcy 
Miranda Sangi, 
Carlos Alberto dos 
Santos e Roberto 
Luis Chaves 

Os vereadores de Ibatiba, 
por meio de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 

(CPI) investigaram o paga-
mento irregular de um servi-
dor do Projeto Campeões de 
Futuro, cedido pela Prefeitura 
de Vitória à Prefeitura de Iba-
tiba, que, supostamente, teria 
gerados gastos superiores aos 
cofres públicos.

Os trabalhos foram conclu-
ídos na sessão do dia 15 de 
agosto de 2018 pela Comis-
são Parlamentar composta 

pelos vereadores Jorcy Miran-
da Sangi, Carlos Alberto dos 
Santos e Roberto Luis Chaves.

O relatório final sugeriu a no-
tificação do município de Iba-
tiba para que encerre o convê-
nio n.º 076/2017 (Convênio de 
cooperação técnica e financei-
ra que entre si celebram o mu-
nicípio de Vitória e o municí-
pio de Ibatiba), ou mesmo que 
o convênio seja redesenhado, 

de modo a não causar um dis-
pêndio financeiro maior que o 

comum ao cargo de origem 
no município de Ibatiba.
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