
em Ação

Parlamentares aprovam criação do 
Conselho de Turismo e de fundo de 
desenvolvimento com destinação de 
até 0,5% da receita.

Parlamentares solicitam 
reforma da praça David 
Gomes, além de serviços de 
limpeza e vigilância.pág4 pág4

Aprovado projeto Regularize Ibatiba 
de incentivo aos contribuintes em 
débito, com redução de até 100% 
do valor das multas e juros. pág2
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Estão em atraso 
valores de revisão de 
janeiro a setembro de 
2018. Pagamento será 
iniciado em março e 
deverá finalizar em 
julho deste ano

A Câmara de Ibatiba aprovou 
por unanimidade, na sessão 
do final de fevereiro, o proje-
to de Lei que autoriza a admi-
nistração municipal pagar os 
valores retroativos referentes 
à revisão geral anual dos ser-
vidores, e que estão em atraso 
desde o ano passado. Os fun-
cionários públicos aguardam 
os pagamentos referentes de 
janeiro a julho de 2018.

De acordo com a Prefeitura de 
Ibatiba, o valor do débito ul-
trapassa meio milhão de reais. 

Após inúmeras negociações 
com o Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de Iba-
tiba (Sindispumies), a quita-
ção dos valores será efetuada 
de março a julho deste ano e, 
em cada folha, será referente 

a dois meses de pagamento 
da revisão em atraso (confira 
o cronograma abaixo).

Após a quitação dos valores 

Câmara aprova pagamento 
retroativo da revisão geral anual 
aos servidores municipais

retroativos de 2018, a admi-
nistração municipal divulgará 
o atual Índice de Pessoal, se-
rão retomadas as conversas 
com o Sindicato para o paga-
mento da revisão de 2019.

RevIsão De 2019
Segundo o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de 
Ibatiba, está agendada uma 
nova reunião em abril para 
discutir a revisão de 2019, os 
impactos e a forma de paga-
mento.

O Sindispumies estima uma 
dívida de aproximadamente 
R$ 800 mil para esta segunda 
parte do acordo, considerando 
o IPCA acumulado 2018 em 
3,75% e 7 meses de atraso (de 
janeiro a julho de 2019) para a 
data base de janeiro, prevista 
em Lei.

Ainda de acordo com a insti-
tuição, a intenção da Prefeitu-
ra é de iniciar os pagamentos a 
partir de julho de 2019, quan-
do terá terminado o pagamen-
to dos retroativos de 2018.

em Ação

“A gente vence uma 
luta e começa outra. 
Agora estamos 
solicitando a nossa 
revisão de perda 
salarial referente à 
2018/2019. É pouco, 
mas já é preciso 
cobrar desde agora. 
Espero que desta vez 
possamos cobrar e 
negociar de forma 
mais branda”.

Carlos Alberto Santos
Presidente da Câmara

CRonoGRAmA De PAGAmenTo Dos vAloRes 
ReTRoATIvos DA RevIsão GeRAl AnuAl 
Referente à janeiro/fevereiro de 2018: pagamento em março

Março/abril de 2018: pagamento em abril

Maio/junho de 2018: pagamento em maio

Julho/agosto de 2018: pagamento em julho

Setembro de 2018: pagamento em julho
<	Os vereadores Elias Cândido, Geilson Tomaz, Jorci Sangy e José Paulo Costa acompanharam as discussões
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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.

4	Indica a realização de pa-
trolamento e ensaibra-
mento na comunidade de 
Água Limpa, criciúma (São 
José e Perobas).

4	Indica que seja resolvido 
o problema do poste de 
energia elétrica na comu-
nidade de São Sebastião. 

4	Indica a realização de repa-
ros nas pontes de madeiras 
e nas estradas das comuni-
dades do município. 

4	Indica a necessidade de 
limpeza nas mediações do 
Fórum e Promotoria.

4	Indica que seja resolvi-
do o problema da su-
perlotação nos trans-

Elias Cândido 
da Silveira

Geilson Dias 
Tomaz

4Indica a construção de 
uma trincheira, interli-
gando os bairros Trocate 
e Vila Nova, embaixo da 
BR-262. 

4Indica que seja disponi-
bilizada energia trifási-
ca para comunidade de 
Santa Izabel e Neblina. 

4Indica a reforma do Cam-
po Bom de Bola, localiza-
do no bairro Lacerda. 

4Indica a disponibilização 
de rede de água tratada 
e de esgoto para o bairro 
Antônio Tachico (Córre-
go Boa Vista). 

4Indica a construção de, 
no mínimo, cinco ciclo-

Fábio Ambrózio 
Nascimento

portes escolares. 

4	Indica a troca da tampa de 
um bueiro próximo à Igreja 
Católica de Santa Clara. 

4	Indica a realização de de-
sentupimento da rede de 
esgoto da comunidade de 
Criciúma, nas mediações da 
casa do sr. Arlindo. 

4	Indica a realização de reparos 

vias na sede do muni-
cípio.

4Indica a continuida-
de da construção de 
estacionamento nos 
canteiros da BR-262.

4Requer relação por-
menorizada de todos 
os aditivos da refor-
ma da escola de Santa 
Maria. 

4Requer um laudo emi-
tido pela vigilância sa-
nitária sobre as condi-
ções de uso da escola 
Marlene Ávila.

na iluminação do cam-
po esportivo da comu-
nidade de Santa Clara. 

4	Indica a realização de 
reparos na serra do 
Dalton Heringer. 

4	Indica a realização de 
reparos na caixa de 
esgoto localizada pró-
xima à propriedade do 
sr. João Cigano.

noTA De PesAR
O Presidente do Poder Legislativo, Carlos 
Alberto dos Santos, em nome de todos os 
vereadores e funcionários, manifesta o pro-
fundo pesar pelo falecimento do ex-pre-
feito de Ibatiba Soniter Miranda Saraiva, 
ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 
07 de março de 2019. Soniter exerceu dois 
mandados de prefeito (de 1989/1992 e 
de 2001 a 2004) e foi vereador quando 
Ibatiba ainda era distrito de Iúna. Casado 
com Clair Rodrigues Miranda, com quem 
teve duas filhas, Soniter deixa como lega-
do uma belíssima trajetória marcada pelo 
respeito ao próximo, amor e dedicação à 
família e amigos.

<	O vereador Roberto Luiz Chaves comemora mais 
uma emenda para aquisição de transporte de 
paciente para o município de Ibatiba, no valor de R$ 
190.000,00, por meio da senadora Rose de Freitas.

TRAnsPoRTe De PACIenTes
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Proposta tem o 
objetivo de incentivar 
contribuintes em 
débito a quitarem 
suas dívidas de IPTU, 
ITBI e taxas diversas. 
Quem aderir ao 
programa poderá ter 
redução de até 100% 
do valor das multas 
e juros

O projeto Regularize Ibatiba, 
aprovado por unanimidade 
pelos vereadores no final de 
fevereiro, é destinado aos 
contribuintes que querem qui-
tar seus débitos municipais, 
como IPTU, Imposto sobre 
serviços, multas por infração, 
taxa de coleta de lixo, de vi-
gilância sanitária, entre outros 
débitos municipais.

Confira o discurso 
em vídeo do 
presidente da Fetaes, 
Júlio Cezar Mendel, 
durante sessão da 
Câmara de Ibatiba

Na sessão do dia 25 de fe-
vereiro, o Presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricul-
toras Familiares do estado 

Aumento de receitas para o 
município: vereadores aprovam 
o projeto Regularize Ibatiba

A iniciativa tem o objetivo de 
garantir a regularização fiscal 
dos contribuintes, diminuindo 
ações judiciais e, consequen-
temente, aumentar a receita 
do município. Diversas cida-
des brasileiras estão adotando 
a iniciativa.

O contribuinte em débito com 
a Prefeitura Municipal tem até 
120 dias, após a publicação do 
programa Regularize Ibatiba, 
para negociar a dívida. 

De acordo com o projeto, os 
débitos poderão ser pagos em 
até seis parcelas mensais, mas 
os que forem pagos à vista te-
rão redução de até 100% das 
multas e juros.

O programa terá validade até 
o dia 31 de dezembro de 2019.

do Espírito Santo – Fetaes, 
Júlio Cezar Mendel, este-
ve no plenário da Câma-
ra de Ibatiba, para expli-
car na Tribuna Popular as 
mudanças com a Medida 
Provisória (MP) 871/2019, 
que estabelece regras de 
concessão dos benefícios 
pagos pelo INSS e demais 
normas consideradas pre-
judiciais aos trabalhadores 
rurais.

Segundo Júlio Mendel, 
a reforma atinge direta-
mente os trabalhadores 
do campo e, consequen-
temente, a diminuição de 
distribuição de renda nos 
municípios do estado. A 
medida também prejudica 
o trabalho dos sindicatos, 
transferindo certas res-
ponsabilidades aos Ór-
gãos que não conhecem a 
realidade do campo.

Acesse: www.camaraibati-
ba.leg.br ou https://youtu.
be/ad2XaUSgIdA

Reforma da previdência e os 
impactos para trabalhadores rurais

<	Julio Cezar Mendel, 
Presidente da Fetaes
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O Conselho será 
formado por oito 
representantes. 
Caberá ao Poder 
Executivo a 
destinação de até 
0,5% da receita 
municipal ao fundo 
do turismo

Um dos principais setores eco-
nômicos da região do Caparaó 
capixaba, o turismo volta a ser 
foco do poder público tam-
bém em Ibatiba. Tendo isso 
em vista, os vereadores apro-
varam o projeto de Lei que 
cria o Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur) e também 
o Fundo de Desenvolvimento 

Projeto na área da 
música e cultura

O projeto Encanto dos Tro-
peiros foi lançado no final 
de fevereiro em Ibatiba para 
marcar o retorno da fanfar-
ra, para fortalecer o Coral 
do grupo Idade de Ouro e 
iniciar o coral das crianças, 
a orquestra dos Tropeiros e 
a roda de viola.

Serão oferecidas aulas gra-

Parlamentares 
solicitam reforma 
da praça e 
destinação de vigia

Importante local de visita-
ção e de ponto de encon-
tro no Centro de Ibatiba, 
a Praça David Gomes vem 
chamando a atenção dos 
vereadores, que solicitam 
do Poder Executivo ações 
de manutenção e de pre-
venção ao vandalismo.

“Os bancos estão sendo 
quebrados, está tudo da-
nificado. Gostaria que a 

Turismo em Ibatiba: 
parlamentares 
aprovam criação de 
conselho e de fundo 
de desenvolvimento 
para o setor

Turístico (Fundetur/Iba) com 
o objetivo de fomentar polí-
tica para o setor, criar ações 
e projetos para desenvolver a 
atividade.

De acordo com a Lei, o Con-
selho será formado por oito 
membros efetivos, entre re-
presentantes do poder pú-
blico, de artesãos, empreen-
dedores do setor comercial, 
industrial e do turismo, in-
dicados por um mandato de 
dois anos. 

O Conselho também terá 
como função propor planos 
de financiamentos e convê-
nios com instituições públi-
cas ou privadas, examinar, 

Encanto dos 
Tropeiros

Praça David Gomes

julgar e aprovar as contas 
referentes aos planos e pro-
gramas de trabalhos, e fisca-
lizar a captação, repasse e a 
destinação dos recursos que 
lhe forem destinados, seja 
por meio de convênios ou do 
Fundo de Desenvolvimento 
turístico.

O Fundo tem a finalidade de 
prover recursos para implan-
tação de programas e manu-
tenção de serviços oficiais do 
turismo, de acordo com as di-
retrizes do Conselho.

Caberá ao Poder Executivo a 
destinação de até 0,5% da re-
ceita municipal arrecadada ao 
Fundetur/Iba.

tuitas para moradores de 
Ibatiba aprenderem a can-
tar e tocar diferentes ins-
trumentos. Aproximada-
mente 200 pessoas serão 
beneficiadas nos grupos de 
música, que se apresenta-
rão em eventos e competi-
ções no município.

As aulas acontecerão no 
auditório do CRAS e no 
Ifes (na casa onde era a 
antiga Secretaria de Agri-
cultura). 

Prefeitura pensasse em um 
vigia para ficar na praça e 
zelar por aquele espaço, que 
deveria ser de lazer para a 
população”, sugeriu o vere-
ador Roberto Luiz Chaves.

Os vereadores também re-
forçam a indicação de ser-
viços de limpeza e vigilância 
para o local.

“Antes tinha vigia. Hoje está 
uma baderna. No final de 
semana, tem baderneiro 
deixando lixo, garrafas de 
bebidas. É preciso que o Exe-
cutivo tome conta da Praça”, 
comentou o vereador Ivanito.
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