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Parlamentares apro-
varam autorização de 
20% de suplemen-
tação no orçamento 
da gestão municipal. 
Projeto é importan-
te para que o Poder 
Executivo planeje os 
gastos para 2020

No dia 9 de julho, os parla-
mentares aprovaram, durante 
sessão extraordinária, o pro-
jeto sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamen-
tária para o exercício finan-
ceiro de 2020, do município 
de Ibatiba. A votação contou 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
é aprovada em sessão extraordinária

com a inclusão de uma emen-
da parlamentar, que autoriza 
a suplementação de 20% no 
orçamento do município. O 
projeto é importante para que 
o Poder Executivo planeje os 
gastos do próximo ano.

“Com a aprovação da suple-
mentação, nós estamos dando 
a possibilidade do Executivo 
realocar 20% do seu orçamen-
to na pasta e nos serviços que 
a gestão achar conveniente”, 
explicou o vereador José Paulo 
Costa e Silva, autor da emenda.

O orçamento anual do muni-
cípio é divido para várias se-

cretarias e setores. Nessa di-
visão pode acontecer de uma 
determinada área precisar de 
mais recursos do que outra. 
Nessa situação, a suplemen-
tação permite que o gestor 
remaneje os recursos de uma 
área para outra, sem precisar 
solicitar autorização da Câma-
ra. Os 20% autorizados pela 
Casa de Leis deve representar 
cerca de R$ 1 milhão.

Durante a votação, os parla-
mentares analisaram a pro-
posta e também sugeriram re-
duzir a porcentagem para 5%. 
“O prefeito vai trabalhar com 
20% de suplementação. Com 

Vereadores comemoram assinatura 
de convênios para drenagem, 
pavimentação e sinalização  das 
ruas paralelas à BR 262.

Câmara recebe escritores 
para lançamento do primeiro 
livro da Academia Ibatibense 
de Letras e Artes.pág3 pág4

Julho é período do recesso 
parlamentar, mas os serviços 
administrativos e o atendimento à 
população não param. pág2

Saiba mais
A Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) determina as di-
retrizes que a administração 
pública terá que seguir para 
elaborar o orçamento anual.

A LDO compreende as me-
tas e as prioridades da admi-
nistração pública, incluindo 
as despesas de capital (in-
vestimentos), dispõe sobre 

as alterações na legislação 
tributária e estabelece a po-
lítica de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais de 
fomento.

Exerce o papel de ligação 
entre o plano plurianual e o 
orçamento, regula sua ela-
boração e está condicionado 
pelo plano. 

isso, ele poderá movimentar 
R$ 1 milhão entre as secreta-
rias. Quero frisar que o muni-
cípio está sem um bom aten-
dimento na saúde, por isso, 
essa área deve ser priorizada”, 
comentou o vereador Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo.

“Esperamos que o município 
melhore nas áreas da saúde, do 
transporte escolar e que não fal-
te assistência para a população 
mais humilde”, analisou o vere-
ador Ivanito Barbosa.

O Presidente da Câmara, Car-
los Aberto dos Santos analisou 
ainda que, caso a suplementa-

ção não seja suficiente, o Po-
der Executivo poderá enviar 
projetos de abertura de crédi-
tos no que for preciso.

“De forma alguma esta Casa 
pode ser julgada por estar 
atrapalhando a gestão. A 
emenda de 20% vai dar con-
dições para o prefeito fazer o 
trabalho dele. E mesmo sa-
bendo que se ele usar esses 
recursos e faltar orçamento 
em alguma área, o Executivo 
poderá enviar projetos que 
analisaremos e votaremos a 
favor da população, sempre”, 
analisou o Presidente da Casa, 
Carlos Alberto dos Santos.
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No período do recesso 
parlamentar, os traba-
lhos dos vereadores e 
os serviços adminis-
trativos e de atendi-
mento à população 
na Câmara continuam 
normalmente. Ape-
nas não acontecem as 
sessões ordinárias

Após a aprovação da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2019, realizada durante ses-
são extraordinária no dia 9 de 
julho, a Câmara de Ibatiba en-

Recesso 
parlamentar 
em julho

trou em recesso parlamentar, 
conforme prevê o Regimento 
Interno da Casa de Leis. 

As atividades legislativas, reu-
niões parlamentares e sessões 
ordinárias serão retomadas ao 
final do mês. A 11ª sessão or-
dinária de 2019 está marcada 
para o dia 12 de agosto.

No período do recesso parla-
mentar, os trabalhos dos vere-
adores e os serviços adminis-
trativos e de atendimento à 
população na Câmara continu-
am normalmente. Apenas não 

Para acessar o CRLV 
Digital é necessário 
fazer download do 
aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito’, 
disponível no 
Google Play e App 
Store e adicionar o 
documento

A Câmara de Ibatiba apro-
vou no início de julho, o 
projeto de Lei que denomi-
na Centro de Agroturismo 
Tropeirão a área da Prefei-
tura Municipal localizada 
no Córrego Floresta.

Na área são realizados im-

Documento digital para veículos 
já está disponível no ES

portantes eventos para a pro-
moção da cultura e do turis-
mo na região.

“Acreditamos que, com essa 
nova nomenclatura, o municí-
pio poderá receber importan-

tes investimentos na área 
da cultura e do turismo. É 
preciso reforçarmos nossa 
vocação e nossas raízes do 
tropeirismo”, comentou o 
Presidente da Câmara, Car-
los Aberto Santos.

acontecem as sessões ordinárias.

Ainda durante o recesso, pode 
haver sessões extraordinárias. 
Caso aconteçam, serão divul-
gadas previamente pela Casa 
de Leis.

“Durante o recesso parla-
mentar, a Câmara estará 
sempre aberta para qual-
quer evento e os vereadores 
à disposição para atender a 
qualquer demanda da popu-
lação”, explicou o Presidente 
da Casa de Leis, Carlos Al-
berto Santos.
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Foram assinados três 
convênios de drena-
gem, pavimentação 
e sinalização de ruas, 
totalizando mais de 
R$ 3 milhões em in-
vestimentos do Go-
verno do Estado

A realização de obras de pavi-
mentação, drenagem e sinali-

Investimentos: vereadores 
comemoram assinatura de 
convênios para pavimentação das 
ruas paralelas à BR 262 em Ibatiba

Recesso 
parlamentar 
em julho

zação das ruas paralelas à BR 
262 foi uma das demandas 
mais solicitadas pelos parla-
mentares de Ibatiba nos últi-
mos meses. No dia 19 de julho, 
os vereadores comemoraram 
a assinatura de convênios 
entre o Governo do Espírito 
Santo e a Prefeitura Municipal 
para a execução desse projeto, 
e também a ordem de serviço 
para a construção da sede da 

ConVênIos
O primeiro convênio as-
sinado, no valor de R$ 
1.288,477,78, é para a pa-
vimentação, drenagem e si-
nalização das ruas Projetada 
01, Projetada 02, Projetada 
03, Pedro Gomes Vieira, 
Osório Aquino e Joaquim 
Ferreira de Souza, no Bair-
ro Ipê. O segundo convênio, 
de R$ 486.080,90, foi para 
drenagem, pavimentação e 
acessibilidade das ruas An-
tônio de Amorim e Projeta-
da, no bairro São José. 

Já o terceiro convênio be-
neficia o bairro Bela Vista, 
com a pavimentação, dre-
nagem e sinalização das 
ruas Projetada 01, Projeta-

ReCuRsos pARA 
ConstRução 
do CRAs

da 02, Vila Velha, Heráclito 
Barbosa, Luzimar Martins 
da Fonseca, Manoel Abreu 
da Costa e Travessia de 
Guarapari. Serão investidos 
R$ 1.309.434,40.

Na ocasião, foi assinado ainda 
o replanilhamento do convê-
nio de urbanização, pavimen-
tação e drenagem das ruas 
paralelas à BR 262, no valor 
R$ 2.009.129,70, após reade-
quações do projeto para me-
lhorias em sua execução. 

As obras já estão sendo rea-
lizadas e contemplam 1.722 
metros de pavimentação 
em blocos de concreto pré-
-moldado,1.987,14 metros 
de drenagem, calçadas e 
ciclovias.

Durante o evento, o gover-
nador do Estado também 
assinou a Ordem de Ser-

viço para a construção 
do Centro de Re-

ferência da 

Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. 

O evento contou com a pre-
sença do governador Renato 
Casagrande. Os investimen-
tos do Governo do Estado 
superam a cifra dos R$ 4 mi-
lhões. A solenidade aconteceu 
na Praça Geraldo Cabral de 
Miranda, que foi entregue à 
população na ocasião.

Assistência Social (CRAS), 
no município de Ibatiba. 
Também será construído 
um muro, além da reestru-
turação de toda parte ex-
terna do imóvel da Casa Lar 
Esperança e a implemen-
tação da sede do Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV) 
para crianças. 

O investimento total é de 
R$ 1.067.558,26, recurso 
proveniente do Fundo Es-
tadual de Combate e Erra-
dicação da Pobreza (Fun-
cop), que dá apoio a entes 
e instituições parceiras 
na promoção da redução 
da pobreza. Também ha-
verá o incremento de R$ 
170 mil para a aquisição 
de equipamentos para o 
CRAS.

Documento digital para veículos 
já está disponível no ES

acontecem as sessões ordinárias.

Ainda durante o recesso, pode 
haver sessões extraordinárias. 
Caso aconteçam, serão divul-
gadas previamente pela Casa 
de Leis.

“Durante o recesso parla-
mentar, a Câmara estará 
sempre aberta para qual-
quer evento e os vereadores 
à disposição para atender a 
qualquer demanda da popu-
lação”, explicou o Presidente 
da Casa de Leis, Carlos Al-
berto Santos.
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Câmara recebe escritores do 
município para lançamento de livro

Trata-se do primeiro 
livro da Academia 
Ibatibense de Letras e 
Artes, que reúne crô-
nicas, contos, poesias 
e trovas de 13 autores 
da região

No dia 6 de julho, o auditório 
da Câmara recebeu escritores 

do município para o lança-
mento do livro Antologia Iba-
tibense. A obra reúne contos, 
crônicas, poesias e trovas de 
13 autores da região. 

O evento, realizado pela Aca-
demia Ibatibense de Letras 
e Artes (Aila) com apoio da 
Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria de Cultura, foi 

A Câmara de Ibatiba apro-
vou no início de julho, o 
projeto de Lei que denomi-
na Centro de Agroturismo 
Tropeirão a área da Prefei-
tura Municipal localizada 
no Córrego Floresta.

Na área são realizados im-
portantes eventos para a 
promoção da cultura e do 
turismo na região.

“Acreditamos que, com 
essa nova nomenclatura, o 
município poderá receber 
importantes investimentos 
na área da cultura e do tu-
rismo. É preciso reforçarmos 
nossa vocação e nossas raí-
zes do tropeirismo”, comen-
tou o Presidente da Câmara, 
Carlos Aberto Santos.

Centro de Agroturismo Tropeirão é nome 
oficial da área de eventos do município

marcado por uma sessão de 
autógrafos e também por um 
sarau, com declamação de 
poesias, leitura de textos e 
música de boa qualidade.

Para a escritora integrante da 
Academia de Letras, Gecinete 
Pimentel, o lançamento do li-
vro foi a realização de um so-
nho de 15 anos.

“Era um sonho ter esse livro 
com os principais trabalhos dos 
membros da Academia. Por 
muitas vezes ele foi engavetado 
por falta de verba, ou de apoio 
público à cultura. Até que após 
15 anos, a Academia Ibatibense 
de Letras e Artes recebe apoio 
da gestão municipal atual, que 
pôde, enfim, fazer o nosso so-
nho se tornar real. Aproveito 

para agradecer a parceria do 
Poder Legislativo, que sempre 
abriu suas portas para que fi-
zéssemos nossos eventos literá-
rios”, comentou a escritora.

Atualmente, a Academia Iba-
tibense de Letras e Artes é 
formada por 14 membros fun-
dadores e outros quatro escri-
tores correspondentes.
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