
Nesse jornal que lançamos dos 18 me-
ses de Administração temos o intuito de 
prestar contas ao cidadão das ações do 
Poder Executivo e sobretudo para refor-
çamos nosso compromisso com o com-
bate a corrupção e o desenvolvimento 
de Ibatiba.

Nossa caminhada até aqui foi marcada 
pela superação de desafi os e a serieda-
de com os recursos públicos. Não medi-
mos esforços para resgatar nossa capa-
cidade de investimento e credibilidade.

Enxugamos a máquina; fi zemos parce-
rias com o Governo do Estado e Gover-
no Federal, Ifes, entre outros; priorizamos 
o coletivo; quando preciso voltamos 
atrás, “recalculamos a rota”; trabalhamos 

sem imediatismos e sem desperdício do 
dinheiro público. 

A organização da casa nos custou tem-
po, dedicação e algumas privações, mas 
agora já nos possibilita sonhar cada vez 
mais alto e comemorar conquistas, algu-
mas inéditas. E o melhor ainda está por 
vir, pois Ibatiba está voltando a crescer. 

Meus sinceros agradecimentos a Deus, 
minha Família, Câmara de Vereadores, Vi-
ce-Prefeito Dr Jonhson e todos os ser-
vidores da Prefeitura, com vocês divido 
todos os méritos e saibam que cada ato 
dessa Administração tem a fi nalidade de 
reerguer o município. 

Obrigado. Obrigado. Obrigado.

Acompanho e vejo de perto as difi cul-
dades. Comemoro as conquistas e estou 
junto na busca por soluções. Hoje, nesse 
balanço dos  18 meses, vejo que muito se 
concretizou e olhando para frente acre-
dito que muito ainda pode ser feito.

Acredito nesta gestão e seguiremos fi r-
mes na parceria para continuar tornando 
realidade o que sonhamos para Ibatiba.

Agradeço a toda equipe e em especial 
os cidadãos que sempre estivaram com  
a gente torcendo por Ibatiba. Estamos no 
caminho certo.
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EXPEDIENTE
Informativo de Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Ibatiba – Janeiro de 2017 a julho 2018

Prefeito: Luciano Pingo
Vice-prefeito: Lindon Jonhson
Controlador (a): Andressa Pereira da Silva / Isadora do Carmo Junca
Procurador : Patrícia Paraíso / Diego Lopes Martinelli 
Secretaria de Administração: Fernando Vieira
Secretaria de Assistência Social: Carla Pereira Pinto
Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio: Antônio José Gomes
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PREFEITO LUCIANO PINGO E VICE-PREFEITO DR. JONHSON 
FALAM SOBRE OS DESAFIOS E CONQUISTAS DA ATUAL GESTÃO

A página do Facebook da Pre-
feitura Municipal triplicou o 
número de curtidas, depois 
de 2017. São, aproximada-
mente, quatro mil cidadãos 
acompanhando as ações 
administrativas e os aconteci-
mentos do município diariamente. 
Curta nossa página você também! fa-
cebook.com/prefeituradeibatiba

Comunica Ibatiba: Transparência e participação 
social na administração pública. O Comunica 
Ibatiba é o programa de rádio da Prefeitura Mu-
nicipal produzido para dar amplo acesso à po-
pulação dos atos administrativos, promovendo 

o conhecimento sobre o emprego dos tributos e 
estimulando a participação popular nas decisões 
dos rumos do município. É a administração Públi-
ca perto do cidadão, inclusive, dando voz a seus 
anseios, dúvidas, reclamações e elogios através 

da interatividade. O 
Comunica Ibatiba 
tem notícias, entre-
vistas, utilidade pú-
blica, agenda dos acontecimentos, participações 
especais e muito mais. Sintonize!

Para contribuir com o COMUNICA IBATIBA, 
mande sua mensagem de áudio ou texto para: 
(WhatsApp) 28 99943 5064

TRÂNPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR: #GOVERNO CONECTADO

Secretaria de Educação: Djalma Gonçalves
Secretaria de Esporte e Lazer: Djalma Gonçalves (interino)
Secretaria de Finanças: Diego Pereira Huguinim
Secretaria de Interior e Transportes: Ezequias Mariano da Silva
Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo: Vanderlei Ribeiro 
/ Carlos Roberto Fonseca
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: Samuel Dias
Secretaria de Saúde: Nilcilaine Hubner Florindo
Assessoria de Comunicação: Giuliana Pedrini
Colaboração: Cássio Vinícius / Jeferson Queiroz


