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Para o próximo ano 
a receita do muni-
cípio se manterá a 
mesma prevista para 
2020. Secretaria de 
Esporte e Lazer é a 
que terá a menor 
despesa estimada: 
R$ 709.900,00  

Os parlamentares de Ibatiba 
receberam na sessão no dia 
14 de setembro o projeto de 
Lei que trata do orçamento 
geral do município para o 
ano de 2021. A receita esti-
mada em R$ 65,5 milhões é a 
mesma que foi prevista para 
o ano fiscal de 2020, portan-
to, não terá crescimento para 
o próximo ano. 

De acordo com mensagem 
anexada ao projeto de Lei 
enviado à Câmara pelo Po-

Vereadores analisam projeto de 
lei que mantém receita de R$ 65,5 
milhões para Ibatiba em 2021

Mais de 36 mil vagas 
em 13 opções de cursos 
on-line serão oferecidas 
gratuitamente. pág2

Comunicado publicado no site da 
Prefeitura alerta para e-mails 
falsos sobre cadastro no sistema 
de Nota Fiscal Eletrônica.pág2

Iluminação, passarelas, quebra-molas, 
faixas elevadas e sinalização vertical 
estão entre as reivindicações dos 
vereadores.pág3

der Executivo, as projeções 
da receita estão baseadas em 
análises dos últimos anos e o 
valor será o mesmo do atu-
al exercício devido à crise do 
Covid-19 e aos recursos dos 
Royalties, que foram extin-
tos, entre outros fatores.

A Lei do Orçamento Geral 
em análise pelos parlamen-
tares estima o quanto o mu-
nicípio vai ter de recursos e 
gastos entre as secretarias e 
órgãos ao longo do próximo 
ano. O texto do projeto traz 
ainda o quanto vai ser inves-
tido nas diversas áreas, como 
educação, saúde, obras, agri-
cultura, meio ambiente, en-
tre outras.

Sobre os recursos definidos, 
a pasta com maior previsão 
orçamentária é a da Educa-
ção, de R$ 23.086.419,00, 

em seguida a da Saúde, de 
R$ 16.579.201,00.

Já as secretarias de Esporte e 
Lazer e de Agricultura, Indús-
tria e Comércio são as que 
têm a menor despesa estima-
da para 2021: R$ 709.900,00 
e R$ 1.353.300,00, respecti-
vamente.

De acordo com a Lei, a re-
ceita será realizada median-
te arrecadação de tributos e 
outras receitas correntes e de 
capital. Já as despesas foram 
fixadas de acordo com a pro-
gramação de cada órgão ou 
unidade orçamentária, con-
forme quadro abaixo.

A administração municipal 
poderá ainda, ao longo do 
ano, abrir crédito adicional 
de especial do valor total das 
despesas relacionadas.

DEsPEsas Por Órgão
P o d e r   e x e c u t i v o

Gabinete do Prefeito R$ 2.921.680,00

Secretaria Municipal de Administração R$ 2.591.200,00

Secretaria Municipal de Fazenda R$ 2.537.200,00

Secretaria Municipal de Educação R$ 23.086.419,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 16.579.201,00

Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos

R$ 3.587.100,00

Secretaria Municipal de
Interior e Transportes

R$ 2.057.100,00

Secretaria Municipal de Agricultura,
Indústria e Comércio

R$ 1.353.300,00

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Cultura e Turismo

R$ 3.990.000,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R$ 709.900,00

Secretaria Municipal de
Assistência Social R$ 3.326.900,00
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Prefeitura comunica 
que e-mails com 
orientações para 
cidadão realizar 
cadastro no sistema 
de Nota Fiscal 
Eletrônica é fraude

Uma nota divulgada pela 
Prefeitura de Ibatiba orienta 
aos cidadãos do município a 
não acessarem e-mail com 
link que direciona para um 
suposto cadastro no siste-
ma de Nota Fiscal eletrônica. 
De acordo com a adminis-
tração municipal, algumas 
denúncias foram feitas após 
munícipes receberem os tais 
e-mails. A Prefeitura alerta 

que se trata de uma fraude.

O golpe da nota fiscal eletrô-
nica falsa por e-mail e outras 
práticas ilícitas desta nature-
za são cada vez mais comuns 
no mundo digital. 

Um simples clique 
pode colocar em ris-
co a segurança dos 
seus dados pessoais 
e do seu negócio, 
por isso, certifique-
-se sempre sobre a 
origem do e-

Alerta: falso e-mail de 
serviço de Nota Fiscal

Mais de 36 mil vagas em 
cursos on-line gratuitos
no Estado

Edital será aberto 
no dia 27 de 
outubro, com 
vagas destinadas 
aos moradores 
de todo o Espírito 
Santo. Ao todo, 13 
opções de cursos 
serão oferecidas

A Secretaria da Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Educa-
ção Profissional (Secti) vai 
abrir, por meio do Progra-
ma Qualificar ES, mais 36 
mil vagas em cursos on-line 

gratuitos para os moradores 
de todo o Espírito Santo. 

As 36 mil vagas serão dividi-
das em dois editais de sele-
ção, ou seja, em duas etapas 
de inscrição. No dia 22 de se-
tembro serão abertas 10 mil 
vagas exclusivas para os mo-
radores dos bairros contem-
plados pelo Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida. 
O segundo edital será aberto 
no dia 27 de outubro, com 
mais 26 mil vagas destinadas 
aos moradores de todo o Es-
pírito Santo. Ao todo, 13 op-

ções de cursos serão ofe-
recidas nas 26 mil vagas.

Os cursos acontecem 
no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), 
no site do Programa, por 
meio de videoaulas, apos-
tilas digitais e tarefas. As 
aulas podem ser feitas de 
qualquer lugar do Estado 
e em qualquer horário, por 
meio de smartphones, ta-
blets e computadores. Os 
alunos aprovados no curso 
recebem certificação.

Entre os cursos a serem 
ofertados, estão previstos: 
de agente epidemiológico, 
de assistente de Tecno-
logia da Informação, de 
auxiliar Administrativo, 
de cuidador de Idosos, de 
E-commerce, de inglês, 
de maquiagem, de pani-
ficação, de segurança do 
Trabalho, de Tecnologias 
Educacionais, entre outros 
a serem confirmados no 
edital.

Informações: https://qua-
lificar.es.gov.br/.

-mail e, na dúvida, entre em 
contato pessoalmente com 
os órgãos responsáveis.

Fonte: Assessoria de Comu-
nicação da PMI
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Segurança para pedestres e 
motoristas: parlamentares 
indicam obras de melhorias
ao Poder Executivo

Passarelas, quebra-
-molas, rede de ilu-
minação, construção 
de faixas elevadas e 
sinalização vertical 
foram algumas das 
importantes reivin-
dicações solicitadas 
pelos vereadores 
durante as últimas 
sessões da Câmara

São constantes as indicações 
de serviços dos parlamentares 
após observações, conversas 

e fiscalizações em vários pon-
tos do município. As últimas 
sessões da Câmara de Ibatiba 
foram marcadas pelas reivin-
dicações relacionadas à segu-
rança dos pedestres e dos mo-
toristas que circulas pelas vias 
urbanas de Ibatiba. Passarelas, 
quebra-molas, rede de ilumi-
nação pública, construção de 
faixas elevadas e sinalização 
vertical foram alguns dos pedi-
dos dos vereadores.

O vereador Elias Cândido da 
Silveira, indicou a construção 

de um quebra-molas nas ruas 
paralelas do bairro Vila Nova. 
O parlamentar destacou que 
a região segue perigosa para 
todos os pedestres e também 
sugeriu instalação de uma 
passarela em meio a grama, 
até o bairro Trocate. Indicou 
ainda que seja feita a exten-
são de rede de iluminação no 
Córrego dos Carangolas, nas 
proximidades da madeireira 
Toledo até a igreja Assembleia 
de Deus.

Também reforçando as ini-

ciativas de segurança dos pe-
destres no bairro Vila Nova, o 
vereador Fábio Ambrózio soli-
citou que seja realizada a cons-
trução de faixas elevadas e si-
nalização vertical e horizontal 
nas ruas paralelas, visando 
auxiliar na mobilidade urbana 
da cidade evitando acidentes.

Além disso, o parlamentar 
destacou a necessidade de 
que seja refeita a manutenção 
do calçamento da rua Armin-
do José. Também solicitou que 
seja encaminhado ao DNIT 

indicação para que seja feita 
a manutenção e a duplicação 
da BR 262, principalmente nos 
locais que têm áreas de serras. 
A medida visa a segurança dos 
usuários e melhorias da via. 

Na área rural, o vereador 
Geilson Dias Tomaz também 
indicou a construção de que-
bra-molas ao longo da estra-
da Caminhos do Campo em 
Santa Clara, Criciúma e Ca-
rangolas, para promover mais 
segurança aos moradores da 
região.
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Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanha 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.

Fábio Ambrózio 
Nascimento

4	Indica a necessidade 
de uma interces-
são junto ao Dnit 
para que seja feita a 
manutenção e a du-
plicação da BR 262, 
principalmente nos 
locais que tem serra. 
A medida visa me-
lhorar o tráfego.

4Indica realizar a sina-
lização vertical e ho-

4	Indica a colocação de li-
xeiras na comunidade de 
Cafarnaum e no Córrego 
dos Galdino. 

4	Indica a instalação de 
quebra-molas nas para-
lelas, localizadas no bairro 
Vila Nova.

4	Indica obra de extensão 
de rede de iluminação 
no Córrego dos Caran-
golas, nas proximidades 
da madeireira Toledo até 
a igreja Assembleia de 
Deus.

rizontal das ruas paralelas, 
localizadas no bairro Vila 
Nova. A presente medida 
visa auxiliar na mobilidade 
urbana da cidade, evitando 
acidentes.

4Indica a construção de 
faixas elevadas nas para-
lelas, no bairro Vila Nova, 
visando auxiliar a mobi-
lidade urbana da cidade, 
evitando acidentes. 4Indica a regulamen-

tação da profissão de 
optometrista.

4Indica que seja refeita a 
manutenção do calça-
mento da rua Armindo 
José.

4Indica a realização de 
reparos na pavimenta-
ção de acesso à ponte 
central, que liga a rua 
Salomão Fadlalah a 
Afonso Claudio.

4Indica a disponibilização 
de um local para que 
as autoescolas pos-
sam ministrar as aulas 
e provas.

Elias Cândido 
da Silveira

4	Indica obras de melho-
ria no acesso do bair-
ro Vila Nova ao bairro 
Trocate, com a constru-
ção de uma passarela 
em meio à grama.

4	Indica a ampliação da 
extensão de rede de 
esgoto nas proximida-
des da oficina do Silvio 
Gambiarra.

4	Indica a manutenção 

Geilson Dias 
Tomaz

das lâmpadas dos 
postes do município, 
tendo em vista que al-
gumas estão ficando 
acesas durante o dia.

4	Indica a realização de 
um desassoreamento 
no Córrego Santa Iza-
bel, próximo à casa da 
enfermeira Irene.

4	Indica a manutenção 

dos bueiros nas 
proximidades da 
casa do senhor Si-
denir, no pé da Serra 
da Neblina.

4	Indica a constru-
ção de um quebra-
-molas na extensão 
do asfalto Caminhos 
do Campo em Santa 
Clara, Criciúma e Ca-
rangolas.

Ivanito  
Barbosa

4	Indica a construção de 
uma quadra esportiva na 
comunidade de Santa Cla-
ra dos Onofres.

4	Indica a construção de 
uma quadra esportiva no 
Córrego dos Rodrigues.

4	Indica a construção de 
uma quadra esportiva no 
Córrego do Pontal.

4	Indica a construção de 
uma quadra esportiva na 
comunidade de Santa Isa-
bel.

4	Indica obra para aumen-
tar a dimensão horizon-
tal e instalação de guard 
rail na ponte da Cachoeira 
da Pitanga, tendo em vis-
ta os inúmeros acidentes 
ocorridos no local.
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