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Vereadores aprovam projeto de 
contratação de 219 profissionais 
para educação entre professores, 
pedagogos e serventes.

Estudantes ibatibenses se 
destacam na 13ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas.
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Ibatiba subiu 21 posições no ranking 
da transparência, de acordo com a 
última auditoria do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-ES).
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Os vereadores Carlos 
Alberto Santos, 
Roberto Luiz Chaves 
e Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo 
vão compor a Mesa 
durante o biênio 
2019/2020 

Para os próximos dois anos, a 
Mesa Diretora da Câmara de 
Ibatiba será composta pelos 
vereadores Carlos Alberto dos 
Santos como presidente, Ro-
berto Luiz Chaves como vice-
-presidente, e Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo se mantém 
no cargo de secretário. A elei-
ção, composta por chapa úni-
ca, aconteceu durante sessão 
extraordinária do dia 20 de 
dezembro e resultou em apro-
vação por 8 votos favoráveis e 

uma abstenção.

“Essa composição da Mesa é 
um sinal de amadurecimento 
democrático porque nós três, 
eleitos para o próximo biê-
nio, estivemos em palanques 
opostos nas eleições munici-
pais. Agradeço ao atual Pre-
sidente da Casa pelo trabalho 
realizado e por sempre manter 
as decisões de forma demo-
crática sem deixar que nosso 
trabalho seja desacreditado. 
Que possamos continuar o 
nosso trabalho como vere-
ador, sempre pensando em 
melhorias para o município. 
Aproveito para parabenizar os 
servidores desta Casa de Leis 
por nos ajudar tanto nestes 
últimos anos e desejar a todos 
um Feliz Natal e um ano novo 
de realizações”, comentou o 

Câmara elege
nova composição
da Mesa Diretora 

Presidente eleito para o biênio 
2019/2020, vereador Carlos 
Alberto Santos.

O ex-Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira, re-
fl etiu sobre os trabalhos rea-
lizados. “O trabalho do vere-
ador não é fácil, precisamos 
ter muita cautela e sabedoria 
para decidirmos juntos muitos 
projetos desta Casa de Leis. 
Agradeço a todos pela parce-
ria durante esses dois últimos 
anos, nos quais fi zemos mui-
tos avanços para melhoria dos 
processos da Câmara, como 
a digitalização dos documen-
tos. Isso facilitou a pesquisa 
e gerou muitas economias. O 
pedido que fi ca, é que consiga-
mos fazer a reforma do Plená-
rio, que não conseguimos fazer 
no nosso mandato”, avaliou.

 A Mesa Diretora eleita para o biênio 2019/2020 toma posse no dia 1º de janeiro

O QUE DISSERAM OS 
PARLAMENTARES

“Coloco-me à 
disposição para 

ajudar a Mesa 
Diretora no 

que for preciso. 
Parabenizo os 

vereadores eleitos 
e desejo boa 

sorte”.

Fábio Ambrózio
VEREADOR

“O trabalho do 
vereador não é 

fácil, precisamos 
ter muita cautela 
e sabedoria para 

decidirmos juntos 
muitos projetos 

desta Casa de 
Leis. Agradeço 

a todos pela 
parceria durante 

esses dois últimos 
anos, nos quais 
fi zemos muitos 

avanços para 
melhoria dos 
processos da 

Câmara”.

Elias Cândido
PRESIDENTE

“Que tenhamos 
sempre discerni-

mento para condu-
zir a Câmara pelo 

bem do povo de 
Ibatiba”.

Marcus Rodrigo Florindo
SECRETARIO ELEITO

“Só temos a 
agradecer à atual 
Mesa Diretora pelos 
trabalhos realizados 
nos últimos anos. 
Desejo força e 
coragem para a 
nova formação 
continuar 
realizando um bom 
trabalho”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Vamos tentar 
analisar os projetos 
com calma, sem 
precisar trabalhar a 
“toque de caixa”.

Roberto Luiz Chaves
VICE-PRESIDENTE ELEITO
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Em reunião com o Exe-
cutivo e o Legislativo, 
a empresa Sahliah se 
comprometeu a garan-
tir a limpeza das ruas 
que estão recebendo 
as obras

Após inúmeras manifestações 
da população e requerimentos 

Parlamentares 
querem limpeza das 
ruas durante obras 
de implantação 
do esgotamento 
sanitário em Ibatiba

dos vereadores de Ibatiba a 
respeito dos impactos negati-
vos das obras de esgotamento 
sanitário, a empresa Sahlaih, 
contratada pela Cesan para a 
realização das obras, informou 
em reunião com os poderes 
Executivo e Legislativo que já 
será iniciada uma mobilização 
visando garantir uma limpeza 
maior das ruas.

A reuniãom realizada no dia 
10 de dezembro, contou com 
a presença do prefeito Lucia-
no Salgado e dos vereadores 
Elias Cândido da Silveira, José 
Paulo Costa e Silva, Carlos Al-
berto Santos e José e Geilson 
Tomaz.

Entre os quesitos discutidos, 
melhorar a forma de interdi-
ção das ruas e o controle da 
poeira foram os mais preocu-
pantes. A Sahliah se compro-
meteu a adotar as medidas 
necessárias.

De acordo a empresa, a obra 
está entrando na fase final, 
com previsão de muito menos 
impacto na rotina da cidade. 
A empresa também informou 
que haverá uma parada para 
recesso, do dia 21 de dezembro 
ao dia 2 de janeiro.

O município su-
biu 21 posições no 
ranking da transpa-
rência, de acordo 
com o resultado da 
última auditoria do 
Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-ES). 

O município de Ibatiba subiu 
21 posições no ranking da 
transparência. A gestão mu-
nicipal passou da 60° coloca-
ção, que ocupava em 2015, 
para 39° em 2017. 

O município alcançou a nota 

Transparência:
Ibatiba melhora nota no 
ranking do Tribunal de Contas

76,4%, uma diferença de 38,3% 
em relação à avaliação anterior, 
uma melhora significativa dos 
índices da transparência do Po-
der Executivo municipal.

A auditoria tem o objetivo de 
monitorar o atendimento da le-
gislação e as adequações às de-
terminações e recomendações 
feitas na auditoria anterior, para 
promover e ampliar a transpa-
rência e assegurar o acesso de 
todos à Informação. 

As auditorias avaliam os portais 
de transparência das Prefeitu-
ras e Câmaras de todo os muni-

cípios do Espírito Santo, veri-
ficando informações como 
despesas, pessoal, licitações 
e contratos, gestão fiscal, 
patrimônio, aspectos gerais, 
transferências e receitas.

Fonte: Prefeitura Municipal 
de Ibatiba
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Vereadores aprovam 
projeto que trata 
das contratações de 
219 profissionais: 
professores, 
pedagogos, monitores, 
motoristas, serventes, 
merendeiras e 
secretários escolares

Os parlamentares de Ibatiba 

Parlamentares tam-
bém solicitam ser-
viços de reparação 
em ruas da cidade

Nas últimas sessões do mês 

Projeto autoriza contratação 
temporária de profissionais 
da educação

aprovaram em sessão extra-
ordinária, no dia 27 de de-
zembro, o projeto de Lei que 
autoriza a contratação de 219 
profissionais da educação em 
caráter temporário, entre pro-
fessores, pedagogos, serven-
tes, merendeiras, monitores 
de creche e de cuidados es-
peciais, secretários escolares e 
motoristas. Os salários variam 
de R$ 836,60 a R$ 2.455,55.

O processo seletivo será por 
meio de provas de títulos e 
tempo de serviço para alguns 
cargos e também por prova 
escrita ou prática para outros. 

A administração municipal 
publica edital com regras da 
contratação em breve.

“Todo ano as inscrições para 
a contratação de temporários 
é feita no meio de janeiro. Os 
profissionais não conseguem 
descansar, viajar. Esse processo 
deveria ser encaminhado para 
nós no mês de outubro, para 
que até o final do ano esteja 
tudo certo para todos saírem 
de férias tranquilos”, sugeriu o 

de novembro, a situação das 
estradas da zona rural e das 
ruas da cidade após as chu-
vas continuaram a preocupar 
os parlamentares de Ibatiba, 
que enviaram requerimentos e 
indicações de serviços ao Exe-

cutivo.

“Em Alto Inês precisa terminar 
os serviços nas estradas, assim 
como em Santa Maria. Na rua 
principal do bairro Brasil Novo 
tem um buraco que a cada 

Parlamentares 
querem limpeza das 
ruas durante obras 
de implantação 
do esgotamento 
sanitário em Ibatiba

A reuniãom realizada no dia 
10 de dezembro, contou com 
a presença do prefeito Lucia-
no Salgado e dos vereadores 
Elias Cândido da Silveira, José 
Paulo Costa e Silva, Carlos Al-
berto Santos e José e Geilson 
Tomaz.

Entre os quesitos discutidos, 
melhorar a forma de interdi-
ção das ruas e o controle da 
poeira foram os mais preocu-
pantes. A Sahliah se compro-
meteu a adotar as medidas 
necessárias.

De acordo a empresa, a obra 
está entrando na fase final, 
com previsão de muito menos 
impacto na rotina da cidade. 
A empresa também informou 
que haverá uma parada para 
recesso, do dia 21 de dezembro 
ao dia 2 de janeiro.

Manutenção de estradas da zona rural 

vereador Fábio Ambrózio.

As contratações serão feitas 
mediante contrato de presta-
ção de serviços com validade 
de 12 meses, podendo ser re-
novado por igual período, uma 
única vez.  

Sobre esse assunto, o verea-
dor Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo fez questionamen-
tos. “Gostaria de saber por 
que o contrato do magistério 
não é prorrogado como os 
contratos dos outros profis-
sionais do município. Eu que-
ria que tivesse mais profissio-
nalismo e respeito para com 
os educadores”, comentou.

período chuvoso aumenta o 
tamanho. Vamos finalizar o 
serviço para que não vire uma 
cratera”, solicitou o vereador 
José Paulo Costa e Silva.

“Mais uma vez, não es-

tou satisfeito com o que 
aconteceu na rua do bair-
ro Ipê. É preciso fazer uma 
contenção, um muro de 
arrimo, e não deixar com 
sacos de areia”, alertou o 
vereador Ivanito Barbosa.

O contrato de serviços para 
transporte escolar também 
foi pauta do discurso do Pre-
sidente da Câmara Carlos Al-
berto Santos.

“Para que o próximo ano le-
tivo se inicie bem, é preciso 
a contratação desses pro-
fissionais. Também espero 
que o contrato com o trans-
porte também esteja certo. 
Estamos fazendo a nossa 
parte, aprovando o projeto 
em tempo hábil para que 
não haja atrasos. Esperamos 
agora, que o Executivo tam-
bém agilize e tenha diálogo 
com esses profissionais”, co-
mentou.
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A obra orçada em
R$ 426,3 mil resultará 
em melhorias 
na quadra, nos 
vestiários, sistema 
de iluminação e 
ventilação e área 
externa 

Após insistentes requerimen-
tos e indicações enviados ao 
Poder Executivo pelos parla-
mentares para realizações de 
melhorias estruturais, no dia 
18 de dezembro foi assina-
do o contrato para a reforma 
do Ginásio de Esportes Éden 
Faustino Bernardo. O Presi-

Presidente da Câmara comemora 
assinatura de contrato para reforma 
do Ginásio Éden Faustino Bernardo

dente da Câmara, Carlos Al-
berto Santos acompanhou a 
assinatura do documento pelo 
prefeito Luciano Salgado e 
pelo representante da empre-
sa contratada para a obra.

A administração municipal in-
vestirá recursos próprios no va-
lor de R$ 426.317,48. O projeto 
contemplará a reforma da qua-
dra, dos vestiários, do sistema 
de iluminação e de ventilação e 
também da área externa.

A obra foi construída no ano 
2000 pelo ex-Prefeito Leondi-
nes Alves Moreno e desde en-
tão nunca recebeu melhorias.

Estudantes ibatibenses
se destacam na Olimpíada 
Brasileira de Matemática

Os estudantes 
Bianca Dias de 
Carvalho, Lucas 
Rosa de Oliveira e 
Gabriel Filipe Santos 
Silva participaram 
da cerimônia de 
premiação no Palácio 
Anchieta, em Vitória.

Talentos na Matemática, os 
estudantes ibatibense Bianca 
Dias de Carvalho, Lucas Rosa de 
Oliveira e Gabriel Filipe Santos 
Silva medalhistas da 13ª Olim-
píada Brasileira de 
Matemática das 
Escolas Públicas 
(Obmep) partici-
param da cerimô-
nia estadual de 
premiação no dia 
20 de dezembro, 
no Palácio An-
chieta, em Vitória. 

Nesta edição, o 
Espírito Santo ga-
rantiu 17 meda-
lhas de ouro, 59 
de prata e 160 de 
bronze. A compe-
tição contou com 

mais de 17 milhões de inscri-
tos de todo o Brasil.

Bianca Dias de Carvalho é estu-
dante da Escola Municipal David 
Gomes e recebeu a medalha de 
ouro. Da mesma escola, Lucas 
Rosa de Oliveira recebeu a me-
dalha de bronze, assim como 
Gabriel Filipe Santos Silva, da 
Escola Estadual Maria Trindade 
de Oliveira.

A entrega das medalhas foi 
feita pelo governador em 
exercício Paulo Hartung e foi 

acompanhada pela diretora 
municipal de Ensino, Solan-
ge Sousa, por professores e 
pais dos estudantes.

O vereador Ivanito Barbo-
sa também comemorou 
o destaque dos alunos de 
Alto Inês. “Os alunos Alan 
e Adriano (foto), da escola 
do Alto Inês, também me-
recem nossos parabéns por 
se destacarem na Olimpía-
da. Também quero parabe-
nizar a professora Vanda”, 
comentou o vereador.
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