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Vereadores avalia-
ram o planejamento 
previsto para as di-
versas secretarias e 
aprovaram projeto 
de Lei que também 
aumenta em 20% o 
limite de abertura de 
crédito adicional ao 
orçamento

Para o próximo ano, a admi-
nistração municipal prevê um 
orçamento de R$ 65,5 milhões 
para serem investidos e gastos 
entre as diversas secretarias do 
Poder Executivo de Ibatiba, de 
acordo com o projeto de Lei 
aprovado pelos vereadores na 
sessão da Câmara, no dia 25 
de novembro. A Lei aprovada 
estima o quanto o municí-
pio deve receber de recursos 
e também o quanto poderá 
gastar. De acordo com o docu-
mento, a receita do município 
virá da arrecadação de tributos 
e de outras receitas. Já as des-
pesas foram fixadas de acordo 
com a programação de cada 
órgão ou unidade orçamentá-
ria (conforme tabela abaixo). 
As secretarias com maiores or-
çamentos são as de Educação 
e Saúde.

Município terá orçamento 
de R$ 65,5 milhões em 2020

Poder Legislativo assina 
protocolo de intenções para 
melhoria da segurança 
pública. pág4

Estudantes da rede municipal 
de ensino se destacam na Olimpíada 
de Matemárica das Escolas 
Públicas, OBMEP. pág2

Fiscalização de obras: calçamento das 
ruas paralelas à BR 262 já apresentam 
falhas, assim como os serviços de 
esgotamento sanitário. pág3

Ao analisarem o orçamen-
to de cada pasta, os verea-
dores questionaram a pre-
visão orçamentária para o 
Gabinete do Prefeito. 

“O gabinete tem um or-
çamento de R$ 3 milhões 
enquanto a secretaria de 
Agricultura, Indústria e 
Comércio tem R$ 1,3 mi-
lhão. O nosso município 
vive da agricultura ou do 
gabinete? É uma inversão 
de valores! É por isso que 
o agricultor não tem es-
trada, que não tem fossas 
sépticas... é uma divisão 
de orçamento que não 
acho justa”, avaliou o ve-
reador Fábio Ambrózio 
Nascimento Trindade.

“Nós sabemos que a safra 
do café emprega um nú-
mero enorme de pessoas. 
É o que segura a econo-
mia do município. É um 
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desrespeito com o pro-
dutor rural!”, reforçou o 
vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo durante 
análise do orçamento para 
o gabinete do Prefeito de 
Ibatiba.

O vereador Ivanito Bar-
bosa também concordou 
com a análise. “Eu acho 
que o orçamento para o 
gabinete do prefeito é re-
almente muito alto, sendo 
que o município precisa 
investir melhor em saúde, 
agricultura e educação”, 
pontuou. 

Já o Presidente da Câmara, 
Carlos Alberto Santos des-
tacou que, no orçamento 
do ano que vem, incluíram 
um valor para ser investi-
do em ações esportivas.

“Fizeram uma rubrica no 
valor de R$ 715 mil para ser 
investido no esporte, maior 
do que no ano anterior, 
quando precisamos fazer 
uma emenda. Essa iniciati-
va já é uma boa novidade”, 
destacou o Presidente.

Para 2020, os vereado-
res aprovaram emenda 
ao projeto que aumen-

SuPLEMEntaçãO 
MáxiMa dE 20%

OrçamentO 2020 - Despesas pOr órgãO

P o d e r  e x e c u t i v o  

Gabinete do Prefeito R$ 3.024.480,00

Secretaria Municipal de Administração R$ 2.482.600,00

Secretaria Municipal de Fazenda R$ 2.469.700,00

Secretaria Municipal de Educação R$ 23.453.720,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 16.503.300,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$ 3.788.600,00

Secretaria Municipal de Interior e Transportes R$ 1.935.500,00

Sec. Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio R$ 1.318.300,00

Sec. Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo R$ 4.013.000,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R$ 715.900,00

Secretaria Municipal de Ação Social R$ 3.034.900,00

P o d e r  L e g i s L a t i v o

Câmara Municipal R$ 2.760.000,00

tOtal DOs órgãOs r$ 65.500.000,00

ta para 20% a abertura 
de créditos adicionais ao 
orçamento (em 2019 era 
de 10%), ou seja, a admi-
nistração municipal pode-
rá ainda, ao longo do ano, 
aumentar despesas em até 

aquela porcentagem, 
sem a necessidade de 
aprovar projeto na Câ-
mara. Caso tenha neces-
sidade de novos gastos, 
a Prefeitura depende da 
aprovação do Legislativo.
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Câmara aprova 
pagamento 
de abono 
salarial aos 
professores 
de Ibatiba

Serão contemplados 
servidores do magis-
tério municipal que 
são remunerados 
com os recursos do 
Fundeb

Na última sessão ordinária 
de 2019, no dia 10 de dezem-
bro, os vereadores de Ibatiba 
aprovaram por unanimidade 
o projeto de Lei que autoriza 
o pagamento de abono aos 
profissionais do magistério 
municipal.

De acordo com o documen-
to, todo servidor do magisté-
rio municipal (efetivo e tem-
porário) que recebem salário 
por meio do Fundeb e que 
tenham atuado no período 
letivo de 2019 terão direito 
ao benefício. Os efetivos re-
ceberão o valor integral. Já 
os temporários receberão o 
abono referente aos meses 
trabalhados.

O recurso é resultado de um 
saldo positivo ao neste final 

de 2019, que pode ser utili-
zado para redistribuir entre 
os profissionais do magisté-
rio.

De acordo com o Presidente 
da Câmara, Carlos Alberto 
Santos, existe um saldo em 
trono de R$ 250 mil.

“A iniciativa já deveria ter 
acontecido em anos ante-
riores, mas a gente entende 
que talvez seja o início de um 
resultado de superávit (do 
valor que sobrou) do Fundeb, 
que também é fruto da trans-
parência nos demonstrativos 
financeiros. E esse superávit 
foi cobrado pela administra-
ção municipal para ser redis-

tribuído para os professores. 
Parabéns à iniciativa da ges-
tão”, analisou o Presidente.

“Há três anos que esperáva-
mos o projeto de abono sala-
rial para os professores. Cadê 
o recurso do Fundeb dos 
anos anteriores? Esse recurso 
tem que ser distribuído por-
que é um direito dos profes-
sores”, comentou o vereador 
Fábio Ambrózio Nascimento 
Trindade.

Em comunicado, a Prefeitu-
ra de Ibatiba informou que o 
benefício terá valor médio de 
R$ 1 mil e será pago em cota 
única, contemplando aproxi-
madamente 250 servidores.
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Parlamentares apontam falhas 
em diversas obras pelo município

O calçamento das 
ruas paralelas à BR 
262 já apresentam 
buracos. O terreno 
do Centro de Even-
tos Tropeirão causa 
enxurradas nas es-
tradas vicianais

Em um breve balanço das 
obras e serviços realizados 
em Ibatiba nos últimos me-
ses, os parlamentares obser-
varam inúmeras falhas em 
obras ainda não inauguradas, 
além de outros serviços que 
precisarão de conserto para 
garantir segurança e mobili-
dade à população. Os verea-
dores cobram rigor na fiscali-
zação do poder Executivo.

O vereador Fábio Ambrózio 
conferiu o calçamento das 
ruas paralelas à BR 262 e regis-
trou que em muitos pontos já 
existem buracos. “A obra das 
paralelas, orçada em R$ 3 mi-
lhões, já está afundando antes 
mesmo de ser entregue à po-
pulação. Tem muito buraco ao 
longo das ruas”, informou.

As obras de saneamento ini-
ciadas e interrompidas pela 
empresa Saliah, contratada 
pela Cesan, vem causando 
indignação.

“A rede de esgoto que a em-
presa construiu já apresenta 
diversos bueiros entupidos. 
Quase R$ 35 milhões inves-
tidos. E para onde foi esse 
dinheiro se a empresa aban-
donou a obra? Também que-
remos a resposta do governo 
do Estado, para saber da Ce-
san como o nosso município 
ficará, como irão terminar a 
obra e consertar nossas ruas 
esburacadas. Além disso, a 
Saliah ainda não pagou os sa-
lários dos funcionários con-
tratados no município, estão 
todos sem receber. A empre-
sa só trouxe prejuízo ao mu-
nicípio”, analisou o vereador 
Roberto Luiz Chaves.

“A empresa acabou com as 
ruas de Ibatiba. Já estamos 

vendo que quem vai pagar 
esse estrago somos nós, por-
que o prejuízo vai chegar à 
nossa conta de água”, analisou 
o vereador Ivanito Barbosa. 

tROPEiRãO
Durante suas visitas de fiscali-
zação pela cidade, o vereador 
Ivanito também pontuou o 
abandono do terreno destina-
do à realização de eventos do 
município, o Tropeirão.

“Há três anos fizeram o Tro-
peirão, gastaram mais de R$ 
700 mil. A Prefeitura ainda foi 
multada em R$ 5 milhões de 
reais, porque a obra resultou na 
destruição de três nascentes. 
O terreno está abandonado. 
Quando chove há enxurradas 
na estrada, levando o saibro da 
via que dá acesso à comunida-
de do Paraíso”, criticou.

ZOna RuRaL
O vereador Jorcy Sangi tam-
bém analisou a situação dos 
serviços de manutenção das 
estradas rurais.

“Solicitei o conserto do bueiro 
no Córrego dos Onofre e tam-
bém de várias pontes. Sem 
contar que há muito tempo 
venho cobrando o ensaibra-
mento das nossas estradas 
rurais, antes do período das 
chuvas, mas infelizmente, até 
hoje, o serviço não foi feito”, 
ressaltou o parlamentar.

Em Criciúma e Santa Clara, 
de acordo com Jorcy, é pre-
ciso realizar uma operação 
tapa-buracos no asfalto do 
Caminhos do Campo. “Com 
as chuvas fica muito pior 
para quem transita no local, 
está perigoso”, alertou.

“É uma vergonha, 
porque quando chove 

há enxurradas na es-
trada. Hoje, estamos 
vendo que o dinheiro 

foi para o ralo”.

Ivanito
PRESIdENTE dA CâMARA
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Gabinete de gestão 
integrada, melhoria 
da iluminação pública, 
guardas municipais 
são algumas das medi-
das contidas no proto-
colo de intenções

Um protocolo de intenções 

contendo 25 propostas de 
ações para melhorar a segu-
rança pública municipal foi 
assinado pelos vereadores 
de Ibatiba e pelo chefe do 
Poder Executivo municipal. 
Entre as indicações de me-
didas a serem implantadas 
estão a melhoria de ilumi-
nação pública, a limpeza de 

terrenos baldios, a criação 
de guardas municipais, a fis-
calização de espaços de la-
zer, e a criação de uma cen-
tral de monitoramento.

Dezenas de outros governos 
municipais e do Estado tam-
bém assinaram o protocolo 
elaborado pela Comissão 

Poder público de Ibatiba assina 
protocolo com 25 indicações para 

melhorar a segurança 
pública no município

Professor do Ifes 
recebe título como 
reconhecimento aos 
serviços prestados 
à educação no 
município     

O professor Arnaldo Hen-
rique de Oliveira Carvalho 

Novo cidadão ibatibense
recebeu do vereador Fábio 
Ambrózio Nascimento Trin-
dade o título de Cidadão Iba-
tibense durante a sessão da 
Câmara Municipal do dia 24 
de novembro.

Natural de Caratinga (Minas 
Gerais), o professor Arnaldo 
ministra aulas no Ifes - Cam-

pus Ibatiba, desde 2010, nos 
cursos técnicos em Meio Am-
biente e Florestas, no curso 
superior de Engenharia Am-
biental e no de pós-gradua-
ção em Educação Ambiental 
e Sustentabilidade.

A sessão solene para entrega 
dos títulos ocorreu no dia 6 de 
novembro, data em que o pro-
fessor não pôde comparecer. 

O evento é realizado anual-
mente pela Câmara de Ibatiba, 
como forma de reconhecer as 
pessoas que nasceram em ou-
tros municípios, mas que vivem 
em Ibatiba e se destacam na 
atuação de diversos setores 
econômicos e sociais da região.

de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado da Assem-
bleia Legislativa (Ales) e pela 
Associação das Câmaras Mu-
nicipais e dos Vereadores do 
Espírito Santo (Ascamves). 

O objetivo da iniciativa é 
promover uma cooperação 
mútua entre os municípios 
para a execução de medidas 
concretas de prevenção na 
área da segurança pública, 
contribuindo para a redução 
da criminalidade.

“A questão da segurança 
pública é uma das priorida-
des para Ibatiba. O assunto 
precisa ser mais discutido 
e receber investimentos. O 
protocolo com as indicações 

é um importante documento 
para orientar todos os muni-
cípios e o governo do Estado, 
para juntos, trabalharmos na 
direção de melhorar a segu-
rança da população”, expli-
cou o Presidente da Câmara, 
Carlos Alberto Santos.

O documento também prevê 
a criação de projetos sociais 
de inclusão, com oferta de 
aulas e eventos de música e 
de esportes diversos.

Outro ponto já discutido na 
Câmara de Ibatiba está no 
protocolo assinado pelos po-
deres públicos: a manutenção 
das instalações das unidades 
da Polícia Civil e Militar, pro-
piciando local digno para os 
servidores trabalhares e aten-
derem os munícipes.

Confira o documento na ínte-
gra com as 25 indicações no 
Portal da Câmara de Ibatiba 
(www.camaraibatiba.es.gov.
br).

“A questão da 
segurança pública é 
uma das prioridades 
para Ibatiba”.

Carlos Alberto Santos
PRESIdENTE dA CâMARA
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