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Parlamentares aprovam orçamento 
de R$ 61 milhões para Ibatiba, com 
emenda que destina recusos para 
projetos esportivos.

Recuperação de calçamento e 
colocação de manilhas estão 
entre os requerimentos dos 
parlamentares.pág3 pág4

Recesso parlamentar vai até 11 de 
fevereiro, mas os servidores da 
Câmara trabalharão em expediente 
normal, das 12h às 18h.pág2
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Parte da economia 
realizada com a 
redução dos gastos 
do Legislativo já foi 
devolvida à Prefeitura 
de Ibatiba. Presidente 
Elias Cândido da 
Silveira prestou 
contas do seu biênio 

A última sessão ordinária re-
alizada no dia 11 de dezem-
bro na Câmara de Ibatiba foi 
marcada pela prestação de 
contas do atual Presidente 
da Casa de Leis, Elias Cândi-
do da Silveira, que destacou 
a economia realizada nos 
últimos dois anos e que já 
resultou em devolução de 
recursos para os cofres pú-
blicos do município. 

Eleito presidente do Legisla-
tivo entre 2017 e 2018, Elias 
Cândido informou, agora no 
final de seu mandato, que 

no ano passado a Câmara 
economizou R$ 224,6 mil – 
recurso já devolvido à Pre-
feitura Municipal.

Este ano, o orçamento do 
Legislativo foi de R$ 2,4 mi-
lhões e a previsão de devo-
lução  aos cofres municipais 
até o final de 2018 será de 
R$ 500 mil, que poderão ser 
usados para investir em di-
versas áreas da cidade.

“Eu gostaria de agradecer a 
todos os vereadores pela par-
ceria, aos servidores da Câma-
ra pelos excelentes serviços 
prestados e a toda a popula-
ção ibatibense por confiarem 
em nós, na busca de quali-
dade de vida para todos”, 
comentou o Presidente, Elias 
Cândido da Silveira.

ACERVO
Um dos projetos mais impor-

Câmara de Ibatiba economiza 
e devolve quase R$ 1 milhão 
ao Poder Executivo

tantes realizados no último 
biênio, de acordo com o atu-
al Presidente da Câmara, foi 
a organização do acervo do 
Legislativo. “Investimos R$ 
159,6 mil para implantar a 
digitalização dos documen-
tos da Casa de Leis. A ação 
foi muito importante para 
facilitar a busca de docu-
mentos importantes. Já tive-
mos vereadores e ex-parla-
mentares, por exemplo, que 
precisavam de comprovan-
tes para aposentadoria e não 
foi fácil encontrar. Agora, es-
ses documentos são de fácil 
acesso a todos”, comentou. 

Ainda durante o seu discurso 
durante a prestação de con-
tas, Elias Cândido da Silveira 
analisou as propostas que 
ainda estão no papel. 

“Infelizmente, não conse-
guimos resolver a parte bu-
rocrática para reformar a <	

Acima, a assinatura  da renova-
ção da concessão por mais 10 

anos do imóvel onde funciona a 
Câmara.  Presidente destaca a 

organização e modernização do 
acerdo da Casa de Leisa digitali-

zação de documentos, foi um dos 
investimentos mais importantes 

da Câmara nos últimos anos.

Câmara. Muita coisa foi ini-
ciada nesses anos e espe-
ro que possamos avançar. 
Também já iniciamos uma 
conversa com o Ministério 
Público para aquisição de 
um terreno para construção 

de imóvel próprio da Câma-
ra. E também comemoramos 
a assinatura da concessão 
do prédio onde funciona a 
Câmara por mais 10 anos”, 
enumerou o Presidente em 
exercício.
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 Jorcy Miranda Sangi
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 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
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Apenas as sessões 
ordinárias estarão 
suspensas. Servidores 
da Câmara trabalha-
rão em expediente 
normal, de segunda 
a sexta-feira, 
das 12h às 18h

Os vereadores de Ibatiba entra-
ram em recesso parlamentar. 
As atividades legislativas serão 
retomadas no dia 11 de feverei-
ro, quando terá a primeira ses-
são ordinária de 2019.

Durante este período, os ser-
vidores da Câmara trabalha-
rão em expediente normal, 
de segunda a sexta-feira, das 
12h às 18h.

Mesmo em período de reces-
so, os parlamentares pode-

Recesso parlamentar 
até o dia 11 de 
fevereiro

rão ser convocados a qual-
quer momento para votação 
de pautas em sessões extra-
ordinárias.

“Mais uma vez, agradeço aos 
funcionários desta Casa de 
Leis que tanto se empenha-

ram e nos ajudaram durante 
todo o ano de 2018 para que 
desenvolvêssemos nossos 
trabalhos da melhor forma 
possível, prestando um bom 
serviço a todos”, comentou o 
Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.



Vereadores avaliaram 
investimentos pre-
vistos para a pasta 
de saúde e reduziram 
em 10% o limite de 
suplementação do 
orçamento de 2019

Os parlamentares de Ibatiba 
aprovaram em sessão extra-
ordinária o projeto de Lei que 
fixa despesas e receitas em R$ 
61 milhões para o município 
em 2019, distribuídos nas di-
versas secretarias. O projeto 
recebeu três emendas: uma 
que destina recursos para pro-
jetos esportivos e outras duas 
que delimitam a suplemen-
tação dos valores em 10% do 
orçamento anual.

Antes da votação, os verea-
dores questionaram sobre os 
valores destinados às pastas 
importantes, como a da Secre-
taria de Saúde, de Agricultura 
e de Obras, que apresentaram 
orçamento mais baixo do que 
o Gabinete do Prefeito.

SUPLEMENTAÇÃO 
MÁXIMA DE 10%
Outra emenda aprovada pe-
los vereadores limita o au-
mento do orçamento em 
até 10%, ou seja, o Poder 
Executivo só pode aumen-
tar despesas em até aquela 
porcentagem do orçamento, 
sem a necessidade de apro-
var projeto n Câmara. Caso 
haja necessidade de novos 
investimentos de recursos, a 
Prefeitura, agora, dependerá 

Parlamentares aprovam orçamento 
de R$ 61 milhões para Ibatiba

Na pasta da saúde, os verea-
dores questionaram o valor de 
R$ 16 milhões, que considera-
ram baixo para a demanda de 
serviços 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 Bar-
bosa.

“É um absurdo o gabinete do 
prefeito ter orçamento maior 
do que o da Secretaria de 
Obras e de Agricultura”, pon-
tuou o vereador Fábio Am-
brózio.

INVESTIMENTOS 
EM ESPORTES
Como forma de ampliar in-
vestimentos na área do espor-
te, o vereador Carlos Aberto 
Santos, por meio de emenda 
modificativa, sugeriu redução 
do orçamento do Gabinete 

do Prefeito, repassando o va-
lor de R$ 300 mil para investir 
em atividades esportivas e em 
manutenção de espaços físi-
cos. 

“Investir no esporte vai aju-
dar muito o município, Espero 
que haja mais incentivos para 
o próximo ano”, analisou o 
vereador Ivanito Barbosa de 
Oliveira.

“Temos vários grupos, mas só 
lembramos dos esportistas 
quando eles ganham. Agora 
está na hora de valorizarmos 
essas pessoas”, ressaltou Mar-
cus Rodrigo Amorim Florindo.

“O esporte é uma área muito 
carente na nossa cidade”, re-
forçou o vereador Roberto Luiz 
Chaves.

“É um consenso entre os mo-
radores que as atividades liga-
das ao esporte recebam esses 
investimentos”, finalizou o 
vereador José Paulo Costa e 
Silva.

de aprovação do Legislativo. 

“A minha sugestão, com a 
emenda proposta, é a limita-
ção de 10% para suplemen-
tação do orçamento. É papel 
do vereador saber aonde vai 
o dinheiro público. Essa limi-
tação é do quanto o Executi-
vo poderá gastar sem prestar 
contas para a Câmara. Mais 
do que 10% precisará de au-
torização do Legislativo”, ex-
plicou o vereador Marcus Ro-
drigo Amorim Florindo, autor 
da emenda.

“10% de suplementação é 
um valor bem aceitável”, 
comentou o vereador Car-
los Alberto dos Santos, no 
momento da discussão do 
projeto.

“Tenho certeza de que, se 
o Executivo precisar suple-
mentar o orçamento, nós 
analisaremos com cautela 
e não vamos nos negar a 
aprovar investimentos em 
áreas que precisarem de 
mais recursos”, afirmou o 
vereador Ivanito Barbosa.
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Recesso parlamentar 
até o dia 11 de 
fevereiro

ram e nos ajudaram durante 
todo o ano de 2018 para que 
desenvolvêssemos nossos 
trabalhos da melhor forma 
possível, prestando um bom 
serviço a todos”, comentou o 
Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.



Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações solicitadas 
pelos vereadores da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos da administração municipal, 
resultados de fiscalizações e análises dos serviços públicos prestados à população.

Ivanito  
Barbosa

Roberto Luiz 
Chaves

Roberto Luiz 
Chaves

Fábio Ambrózio 
Nascimento

4	Indica a necessidade de 
que seja feita a limpeza 
da vala e colocadas ma-
nilhas no esgoto próxi-
mo à saída de Santa Ma-
ria. 

4	Indica ao Executivo que 
interceda junto à em-
presa de telefonia mó-
vel Vivo para que haja 
melhorias no sinal tele-
fônico e internet na co-

4	Indica obra de recu-
peração da Rua da 
Santa Maria, nas pro-
ximidades da antiga 
garagem da empresa 
de ônibus Minastur.

4Indica obra de recu-
peração do calça-
mento da Rua Theo-
domiro Dias, que se 
encontra danificado, 
sugerindo notificação 
à empresa responsável 

Geilson Dias 
Tomaz

Elias Cândido 
da Silveira

4	Moção de pesar pelo 
passamento do senhor 
Ailton Ribeiro da Silva, 
ocorrido no dia 13 de no-
vembro.

4	Requer relatório discri-

4	Indica o fechamento 
das laterais da ponte.

4Moção de pesar pelo 
passamento do senhor 
Delzelino Dias de Car-
valho, ocorrido no dia 
22 de novembro.

4Requer informações 
sobre a reposição 
das aulas que foram 
perdidas devido à 
greve dos professo-
res, tendo em vista 
que algumas escolas 
municipais já conse-
guiram repor todas 
as suas aulas perdidas 
e algumas terão que 
funcionar até o dia 17 
de janeiro de 2019.

4Requer relação por-
menorizada da ma-

nutenção e prestação de 
serviços dos veículos da 
secretaria de Educação du-
rante o ano de 2017 e 2018.

4Requer o contrato das 
câmeras, instalações e in-
formações do responsável 
pela fiscalização das fil-
magens.

4Requer cópias dos docu-
mentos atualizados de 
todos os veículos da Pre-
feitura de Ibatiba, prin-
cipalmente das ambulân-
cias.

4Requer que o resultado da 
CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquéritos) seja en-
viado para Prefeitura Muni-
cipal de Ibatiba e de Vitória, 
Fórum, Ministério Público e 
TCEES.

4Requer informações so-
bre o local de funciona-
mento da Junta Militar 
do Exército na cidade.

4Requer a relação dos con-
selheiros e responsáveis 
do Fundeb e Saúde.

4Moção de Aplausos ao 
time de futebol Galo 
Cristal pelo vice-campe-
onato.

munidade de Santa 
Clara. 

4	Indica implantação 
de iluminação no 
campo de futebol da 
comunidade de Santa 
Clara.

4	Indica que seja oficia-
lizado à Secretaria de 
Estado da Agricultura 
(Seag) a necessidade 
de reparos nas estra-
das do programa Ca-
minho do Campo, na 
comunidade de Santa 
Clara. 

minado de todas as des-
pesas desta Casa de Leis 
realizadas nos períodos de 
2015, 2016, 2017 e 2018, 
inclusive despesas com di-
árias.

4	Requer o encaminha-
mento da prestação de 
contas dos royalties do 
Estado referente ao mês 
de dezembro/2017 até a 
presente data. 

pela construção da res-
pectiva obra.
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