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Com o objetivo de atuali-
zar a Lei Orgânica do Mu-
nicípio, datada de 1990, 
vereadores de Ibatiba 
formaram uma Comissão 
Especial, composta para 
estudar e elaborar pro-
postas de mudanças, no 
sentido de acompanhar 
a evolução da cidade nos 
mais diversos setores, 
aperfeiçoando as normas 
até então existentes e 
melhorando o relaciona-
mento entre os poderes 

Executivo (Prefeitura) e 
Legislativo (Câmara).

Desde maio deste ano, 
os vereadores Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo 
(Marquinho Delega), Lu-
ciano Salgado (Pingo) e 
Carlos Alberto dos Santos 
(Beto da Saúde) formam 
a Comissão Especial, ana-
lisam documentos e for-
malizam sugestões que 
serão encaminhadas para 
serem apreciadas pelos 
demais vereadores.

A Comissão tem até o 
dia 31 de outubro para 
apresentar a conclusão 
dos trabalhos, conforme 

projeto aprovado pelos 
parlamentares na sessão 
do dia 25 de agosto.

A Lei Orgânica é a cons-
tituição da cidade. É o 
instrumento maior de um 
município, promulgada 
pela Câmara Municipal. 

“Nela estão contidos os 
mais diversos princípios 
que norteiam a vida da so-
ciedade, visando o bem-
-estar social, o progresso 
e o desenvolvimento da 
população”, explicou o 
Presidente da Câmara, 
Silvio do Barateiro.

Regimento 
Interno da 
Câmara também 
será atualizado

Câmara economiza mais de 42% 
da receita e fecha o semestre 
com todos os compromissos 
em dia.

Segurança no trânsito, combate 
às drogas e investimentos em 
educação e lazer pautaram os 
discursos de agosto.

Produtores de mel e frutas de 
Ibatiba rececerão investimentos, 
segundo chefe do escritório do 
Incaper do município.

em Açãoem Ação
REGIMENTO 
INTERNO
Durante a sessão do dia 
25 de agosto, os verea-
dores também aprova-
ram o projeto de Reso-
lução para regulamentar 
o Regimento Interno da 
Câmara, especificamen-
te no que se refere à 
modificação e adiamen-
to das proposições em 
plenários, questões de 
ordem e disciplinar e à 
técnica legislativa sobre 
a convocação e compa-
recimento de prefeito, 
secretários e outras au-
toridades.

O projeto de autoria 
da Mesa Diretora é 
baseado no regimento 
da Assembleia Legisla-
tiva do ES.

“O objetivo é mitigar 
os transtornos decor-
rentes de um regimen-
to datado de 1983. 
Estamos com a Co-
missão Especial para 
reformular nossa Lei 
Orgânica. Logo após 
faremos a reforma do 
nosso Regimento In-
terno, que é de 1983”, 
explicou o Presidente 
da Câmara, Silvio do 
Barateiro.

“Parabenizo a Mesa 
por apresentar esta 
proposição. Nosso 
Regimento deve mo-
dernizar nossa casa e 
o nosso debate. Ao re-
formar alguns tópicos 
nós damos um passo 
pra aperfeiçoar os tra-
balhos legislativos”, 
avaliou o vereador Lu-
ciano Salgado.

<	Mesa Diretora analisa mudanças no Regimento Interno

< A Lei Orgânica é a 
constituição da 
cidade. É o ins-
trumento maior 
de um município, 
promulgada pela 
Câmara Munici-
pal. Nela estão 
contidos os mais 
diversos princípios 
que norteiam a 
vida da sociedade, 

visando o 
bem-estar 
social, o 
progresso 
e o desen-
volvimen-
to da po-
pulação. É 
dela que 
se apreen-
de o que se 

pode ou não fazer 
no exercício da ci-
dadania.

< O Regimento In-
terno disciplina 
todas as ativida-
des da Câmara. É 
a lei interna defi-
nidora das atribui-
ções dos órgãos da 
Câmara, do pro-
cesso legislativo e 
da tramitação dos 
documentos sujei-
tos à apreciação da 
Casa. 

Saiba 
Mais

<	Luciano, Marquinho Delega e Beto da Saúde fazem parte da Comissão Especial para estudar Lei Orgânica

Comissão Especial 
vai revisar Lei Orgânica 
do município
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Câmara Hoje

Contatos

Mesa Diretora
PRESIDENTE Silvio Rodrigues de Oliveira (PMDB)
VICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º SECRETÁRIO Marcus Rodrigo Florindo (PMN)
2º SECRETÁRIO Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br
<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP

 Ezequias Mariano
 ezequias.mariano@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br
<	João Brito Pereira Filho - PV

 Jango
 joao.brito@camaraibatiba.es.gov.br
<	Jorcy Miranda Sangi - PSD

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br
<	Luciano Miranda Salgado - PMDB

 Pingo
 luciano.salgado@camaraibatiba.es.gov.br
<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
<	Silvio Rodrigues de Oliveira - PMDB

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1249
EMAIL faleconosco@camaraibatiba.es.gov.br
ACESSE www.camaraibatiba.es.gov.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba

25 de setembro quinta-feira
10 de outubro sexta-feira
27 de outubro segunda-feira

Calendário

Expediente

É com muito orgulho 
que iniciamos neste 
mês a consolidação de 
mais uma ferramen-
ta de comunicação e 
transparência desta 
Casa de Leis. O Le-
gislativo em Ação foi 
construído para am-
pliar a divulgação dos 
trabalhos que realiza-
mos dentro e fora do 
plenário da Câmara de 
Ibatiba.

Atualmente, conta-
mos com o portal da 
Câmara www.cama-

raibatiba.es.gov.br, que 
se transformou em um 
importante canal de notí-
cias, fonte de informações 
diversas, disponibilizando 
conteúdo de projetos de 
Lei, requerimentos e de 
contato com os vereado-
res. Além disso, contamos 
com um perfil nas redes 
sociais, temos e-mail para 
contato e nossos tele-
fones estão à disposição 
para a população.

Além disso, durante as 
sessões, transmitimos a 
atividade legislativa ao 

Transparência, sempre!

Legislativoem Açãoem Ação
Editorial

Silvio do Barateiro
PRESIDENTE DA CÂMARA

de Sessões
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Desde o final de maio, 
tomaram posse na Câ-
mara de Ibatiba sete 
dos oito novos servido-
res aprovados no con-
curso público realizado 
em 2013 e que agora 
ocupam os cargos de 
auxiliar administrativo, 
auxiliar de serviços ge-
rais, técnico contábil, 
contador, controlador e 
procurador.

De acordo com o Presi-
dente da Câmara Silvio 
Rodrigues, com as convo-

Novos 
servidores 
tomam 
posse

cações será possível ade-
quar o quadro de pessoal 
da Casa de Leis.

“Damos as boas vindas 
aos novos servidores 
desta Casa, que serão de 
fundamental importân-
cia para nós vereadores 
e para o bom funciona-
mento da Câmara em 
prol da população. Jun-
tos, vamos caminhar em 
busca de conhecimentos 
e nos aperfeiçoar nessa 
jornada”, disse o Presi-
dente Silvio Rodrigues.

<	Presidente deu posse a novos servidores

vivo, pela Rádio Mania 
FM, sempre com o obje-
tivo de aproximar esta 
Casa dos ibatibenses.

Com o Legislativo em 
Ação, vamos consolidar 
o plano de transparência 
da Câmara de Ibatiba, ao 
dar visibilidade aos temas 
mais relevantes e que me-
recem ser discutidos por 
todos, em prol de melho-
rias nos serviços públicos, 
da cidade e da qualidade 
de vida na nossa cidade.

Um forte abraço!

Entre os dias 05 e 06 
de agosto, servidores 
da Câmara de Ibatiba 
participaram do curso 
“Elaboração de Termo 
de Referência”, rea-
lizado pela Escola de 
Serviço Público do Es-
pírito Santo (Esesp) no 
Polo de Capacitação de 
Iúna. A iniciativa trans-
mitiu conhecimento 
técnico sobre a produ-
ção de termos de refe-
rência, um documento 
obrigatório em proces-
sos de compra de bens 
e contratações de servi-
ços em órgãos públicos.

“A capacitação vai 
contribuir para a pro-
fissionalização dos ser-
vidores da Casa, para 
eles elaborarem os 

<	Servidores participaram de capacitação da Esesp

Profissionais 
participam 
de capacitação

processos de compra 
com mais segurança, 
seguindo as normas 
técnicas e a legalida-
de vigentes”, avaliou o 
Presidente da Câmara 
Silvio Rodrigues (Silvio 
do Barateiro).

Participaram do curso o 
procurador da Câmara 
Leandro Santos Azere-
do, a diretora adminis-
trativa Hilda Karla Fi-
gueiredo da Silva Lima, 
a auxiliar administrati-
vo Bruna Karla Rodri-
gues Folli e o técnico 
contábil Renato Álvares 
Pereira. Também rea-
lizaram a capacitação 
servidores das Câmaras 
e Prefeituras de Iúna, 
Ibatiba, Irupi, Muniz 
Freire e Ibitirama.
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Segurança no trânsito, 
combate às drogas e 
investimentos em edu-
cação e opções de lazer 
foram temas dos discur-
sos dos parlamentares 
durante as primeiras 
sessões de agosto. Uma 
importante iniciativa foi 
realizada pela Câmara 
ao promover eventos 
em comemoração ao 
Dia do Estudante, no 
dia 14 e 15 de agosto. 

Aproximadamente 500 

jovens participaram de 
encontro de bandas, 
festival de talentos, 
projeção de filmes e 
torneio de jogos, reali-
zados no auditório da 
Casa de Leis, escolas e 
no Museu do Tropeiro.

“Nossa juventude pre-
cisa de oportunidades. 
E a educação é a base de 
tudo. Agradeço aos jo-
vens que nos ajudaram 
a realizar o evento, às 
diretoras das escolas e 
à Prefeitura. Aproveito 
para cobrar da Prefeitu-
ra a finalização da obra 
do Centro de Referência 
para a Juventude, que 
poderá resolver vários 
problemas porque nos-
sos jovens precisam de 
ocupação do tempo li-
vre para prevenir, inclu-
sive o uso de drogas”, 

analisou o vereador Pre-
sidente da Comissão de 
Juventude, Cultura, Es-
porte e Meio Ambiente, 
Luciano Salgado.

Desenvolvimento de 
ações de prevenção e 
recuperação de depen-
dentes químicos tam-
bém foi cobrado pelos 
vereadores à Prefeitura 
de Ibatiba.

“Drogas é um problema 
sério no município. Par-
ticipei de uma reunião 
com a Rede do Bem e 
nos colocamos disponí-
veis para trazer o proje-
to para nosso Município 
e região. É uma inicia-
tiva sem custos para o 
município e só depen-
derá dos secretários e 
demais profissionais da 
administração para se 

Vereadores 
emitem 
requerimentos 
com sugestões 
de ações para 
melhoria na 
qualidade de vida 
e cuidados com 
os jovens

<	“Pais, não deixem seus 
filhos sairem sem capacete, 
vamos tentar educar 
os jovens nesse ponto”, 
lembrou o vereador

JOVENS NO 
TRÂNSITO
Para o vereador Ivanito 
Barbosa também é im-
portante realizar ações 
eficazes de educação no 
trânsito entre os jovens. 
“Também gostaria de fa-

zer um pedido a todos 
os pais, que não dei-
xem seus filhos saírem 
sem capacete. Neste 
mês de julho, foram 
mais de oito acidentes 
de motos com condu-
tores jovens, e muitos 
sem capacetes. Sabe-
mos que a maioria dos 
acidentes de trânsito 
da nossa região acon-
tece com motos. Va-
mos tentar educar os 
jovens nesse ponto”, 
sugeriu o vereador.

capacitar. A Rede será 
instalada, só vai depen-
der de nós”, anunciou o 
Presidente da Câmara, 
Silvio do Barateiro.

O vereador Marcus 
Delega lembrou que a 
Câmara promoveu em 
seu auditório, no ano 
passado, uma audiência 
pública com represen-
tantes da Rede Abraço 
em parceria com a As-
sembleia Legislativa. 
“Tivemos aqui represen-
tantes da Rede Abraço 
no último ano, fazendo 
uma reunião aberta à 
população e ninguém 
da administração mu-
nicipal, infelizmente, 
participou do evento, 
como se a cidade não 
precisasse desse proje-
to”, analisou o vereador 
Marcus Florindo.

<	Vereador Luciano Salgado preside a Comissão de Juventude, 
Cultura, Esporte e Meio Ambiente da Câmara

Segurança, educação 
e atividades para jovens 
são pautas na tribuna



Ibatiba terá 
investimentos para 
desenvolver apicultura 
e fruticultura

Produtores de mel e fru-
tas de Ibatiba têm mo-
tivos pra comemorar. O 
chefe do escritório do 

Estão previstos 
a construção de 
uma unidade de 
extração de mel 
e a aquisição 
de 50 kits de 
apiculutra básica, 
com colméias e 
fumegador

Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
- Incaper do município, 
Heraldo Rodrigues, se 
apresentou na Tribuna 
Livre, durante a sessão 
da Câmara do dia 25 de 
agosto, e anunciou avan-
ços para o desenvolvi-
mento do projeto Apis-
frut e para a associação 
de apicultores Ibamel. 
Construção de postos 
de extração, de vendas 

de produtos e entrega de 
kits são alguns dos inves-
timentos previstos.

O projeto Apisfrut visa 
incentivar a apicultura e 
a fruticultura em diver-
sos estados brasileiros, 
promovendo a inclusão 
produtiva e o desen-
volvimento social, para 
famílias de áreas rurais 
em situação de extrema 
pobreza. Em Ibatiba, a 
iniciativa está sendo rea-
lizada pelo Incaper e pela 
Ibamel, que atualmente 
conta com 10 apicultores 
associados.

Estão previstos para o 
município a construção 
de uma unidade de ex-
tração do mel, um escri-
tório para administrar a 
Casa do Mel e 50 kits de 
apicultura básico (maca-
cão, colmeias, uniforme 
e fumegador).

Além do viés social, o 
Apisfrut também tem o 
objetivo de impulsionar a 
produção de mel no Esta-
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Vereadores 
discutem 
manutenção 
de pontes

Com base nas cons-
tantes manifestações 
dos moradores sobre 
a falta de manuten-
ção das pontes do 
Centro, Pró-Morar I, 
e distritos de Santa 
Clara e Santa Isabel, 
os vereadores tam-
bém enviaram reque-
rimentos à adminis-
tração municipal para 
execução de obras de 
reforma e instalação 
de corrimão.

“A população do bair-
ro Pro-morar I, por 
exemplo, espera o 
calçamento das ruas 
e o conserto da ponte 
de madeira. É melhor 
interditar a ponte pra 
não ter um aciden-
te sério, porque no 
local passam muitos 
pedestres”, alertou o 
vereador Lili da Bar-
bearia.

“A ponte do Centro da 
cidade também preci-
sa de reparos urgentes. 
Foram gastos R$ 20 mil 
para colocar corrimão 
de madeira e não de-
ram sequência na obra. 
Até quando vai ficar da-
quele jeito?”, informou 
o vereador Marcus De-
lega, que também lem-
brou que o requerimen-
to para construção da 
ponte de Santa Maria, 
ao lado da escola, não 
foi respondido.

Os distritos rurais são 
os que mais têm de-
mandas de reforma e 
manutenção de pontes 
de pedestres e veículos. 
“Também solicito a fina-
lização da obra na pon-
te de Santa Isabel, que 
está pronta, mas falta 
colocar a laje pra finali-
zar”, comentou o verea-
dor Jorcy Sangi.

Legislativoem Açãoem Ação

<	Lili da Barbearia alertou para o conserto da ponte do 
bairro Pro-Morar I que oferece risco aos moradores

<	“É melhor interditar a ponte do bairro Pro-morar I pra 
não ter um acidente sério”, ressaltou o vereador Lili

<	Heraldo Rodrigues, chefe do escritório do Incaper de Ibatiba, 
anunciou investimentos para a agricultura familiar

do promovendo a criação 
de um laboratório de cer-
tificação, sob a coordena-
ção do Instituto Federal 
do Espírito Santo - Ifes. 
São parceiros da iniciativa: 
o Ministério da Integração 
Nacional, o governo do 
Estado, Ifes, Prefeituras 
Municipais, associações 
locais, entre outros.

Heraldo Rodrigues tam-
bém elencou as ativida-
des desenvolvidas pelo 
escritório no município. 
“Foram mais de 950 pro-
dutores rurais atendidos 
este ano. Fazemos ela-
boração de projetos de 
crédito rural, acompanha-
mento e emissão de rela-
tórios de assistência téc-
nica, previsão de safra do 
café, atualização de pre-
ços de terras e mercado-
rias, projetos de licencia-
mento de descascadores 
e secadores, levantamen-
tos econômicos, sociais e 
ambientais, distribuição 
de mudas, entre outros”, 
explicou o chefe do escri-
tório de Ibatiba.
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<	

Câmara 
aprova 

diretrizes 
para traçar 
prioridades 

de gastos 
para 

Ibatiba

Câmara aprova 
diretrizes para 
elaboração 
do orçamento 
municipal

Durante a sessão do dia 
25 de agosto, os verea-
dores aprovaram o pro-
jeto de Lei sobre as di-
retrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária para 
o exercício financeiro de 
2015 (LOA) da Prefeitura 
Municipal. O documento 
contém as metas, e prio-
ridades da administração 
municipal, orientando e 
dispondo sobre as leis tri-
butárias. O projeto tam-
bém veio acompanhado 
de prioridades, riscos 

Metas e 
prioridades da 
administração 
para 2015 foram 
analisadas pelos 
vereadores

Serviços de 
telefonia móvel 
é tema de 
requerimentos

Para tentar solucionar 
os constantes proble-
mas na prestação de 
serviços de telefonia 
móvel, a Câmara de 
Ibatiba fez requerimen-
to em conjunto com a 
Câmara de Iúna, solici-
tando esclarecimentos 
sobre o serviço precário 
da Vivo na região.

“Eu e o vereador Mar-
cus Florindo estivemos 
na Câmara de Iúna e 
nos comprometemos 
a participar do reque-
rimento pra somar 
forças e resolver o pro-
blema”, comentou o 
Presidente da Câma-
ra, Silvio Rodrigues de 

Oliveira, durante sessão 
do dia 10 de junho.

O vereador Luciano Sal-
gado comentou que des-
de o ano passado enviou 
requerimento à operado-
ra e até o momento não 
obteve resposta.

“Estive na Anatel e fui in-
formado que a única for-
ma de ter resultado é ob-
ter um abaixo assinado 
da sociedade”, informou 
o vereador.

Após as análises, os vere-
adores farão uma mobili-
zação para reunir assina-
turas e enviar aos órgãos 
competentes.

<	Telefonia móvel é preocupação constante 
dos parlamentares de Ibatiba

fiscais e metas da admi-
nistração.

“As diretrizes para a LOA 
vai permitir que possa-
mos votar no orçamento 
2015 com mais seguran-
ça. Para isso, a Prefeitura 
precisa planejar como vai 
gastar seus recursos. Para 
as diretrizes fiz algumas 
recomendações, como 
o IPTU Verde e o IPTU 
ecológico, que podem 
garantir sustentabilida-
de pro município, assim 
como sugeri o projeto 
de um Parque Industrial 
para Ibatiba e também 
em incentivar a emissão 
de nota fiscal e guia rural 
para aumentar a arreca-
dação”, pontuou o verea-
dor Luciano Salgado.

“Vamos somar 
forças e resolver 
o problema, que 
é uma queixa de 
toda a população 
da nossa região’”.

Silvio Rodrigues
PRESIDENTE DA CÂMARA

“Vamos 
mobilizar 

o máximo 
de pessoas 

possíveis, com 
um ofício das 

Câmaras e das 
prefeituras’”.

Luciano Salgado
VEREADOR

Câmara economiza mais 
de 42% da sua receita

No primeiro semestre 
de 2014, a Câmara de 

Presidente da 
Casa de Leis, 
Silvio Rodrigues, 
fez prestação 
de contas 
e anunciou 
Portal da 
Transparência

Ibatiba economizou mais 
de R$ 342 mil aos cofres 
públicos, o que representa 
42% da sua receita. Os da-
dos foram anunciados pelo 
Presidente da Casa de Leis, 
Silvio Rodrigues Oliveira 
(Silvio do Barateiro).

“Usamos apenas 58% 
do total que poderíamos 

usar da nossa receita se-
mestral. Estamos com 
todos os compromissos 
em dia. Desse montante 
também estão incluídas 
as despesas com a che-
gada dos novos servido-
res concursados”, decla-
rou o Presidente.

Durante seu pronuncia-

mento, Silvio Rodrigues 
também informou que 
a partir deste segundo 
semestre todos os do-
cumentos da Câmara 
de Ibatiba estarão atu-
alizados no portal da 
internet www.cama-
raibatiba.es.gov.br para 
consulta aberta.

“Todos os pronuncia-
mentos, requerimen-
tos, atos e prestações 
de contas estão atua-
lizados, em tempo real, 
no site da Câmara de 
Ibatiba, e poderão ser 
acessados por qualquer 
cidadão. É mais um 
passo para consolidar-
mos nosso compro-
misso de transparên-
cia”, explicou.<	Presidente Silvio do Barateiro divulgou prestação de contas



Sessão Solene 
em homenagem à 
Apae e Pestalozzi

Na noite do dia 22 de 
agosto, a Câmara de Iba-
tiba realizou sessão solene 
em homenagem às ações 
desenvolvidas pela Apae 
e Pestalozzi no município 
e também em comemo-
ração à Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla. A 
programação contou com 
homenagens a personali-
dades que se destacaram 
nos trabalhos sociais rea-
lizados nas instituições e 
apresentações culturais.

“Para nós é uma come-
moração muito importan-
te devido à relevância das 
instituições Apae e Pesta-
lozzi, pelos serviços pres-
tados às pessoas especiais 
e pela luta constante pela 
igualdade e inclusão so-
cial na nossa cidade”, de-
clarou o Presidente da Câ-
mara Silvio do Barateiro.

A Apae e a Pestalozzi de 
Ibatiba promoveram do 
dia 21 ao dia 28 de agosto 
uma programação espe-
cial em comemoração à 
Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência, que 
incluiu festa beneficente, 
missa, culto e passeata 
pelas ruas da cidade.

Confira a galeria de fo-
tos desse evento no por-
tal www.camaraibatiba.
es.gov.br.

Dificilmente o ser hu-
mano consegue gostar 
daquilo que não en-
tende. Pense na mate-
mática, por exemplo, 
matéria recordista de 
reprovação. Para aque-
les que a entendem, ela 
funciona muito bem 
e acaba sendo aplica-
da em várias situações 
do dia-a-dia. Ou seja, 
o aluno, além passar 
de ano sem problema, 
acaba usufruindo desse 
conhecimento para o 
seu próprio crescimen-
to, e acaba, por fim, 
gostando da matéria. 
Mas para aqueles que 
não a entendem, que 
sacrifício. Acabam indo 
mal nas provas e a dis-
ciplina se transforma 
num fardo, criando um 
desgosto terrível.

E como a matemáti-
ca, a política também 
é assim. É claro que a 
corrupção e a má admi-
nistração reforçam esse 
desgosto, mas fato é 
que muitos não conse-
guem gostar de política 
simplesmente porque 
não a entendem. Nes-
ta coluna especial do 
Legislativo em Ação, 
o nosso convite é para 
que você gaste um 
pouquinho do seu tem-
po para entender o que 
é política, pois acredi-
tamos no despertar da 
sua vontade em partici-
par mais efetivamente 
dos processos políticos, 
transformando-se em 
parte integrante das 
melhorias que podem 
fazer a diferença.

ENTÃO O QUE 
É POLÍTICA?
A política é a arte da 
organização e da ad-
ministração dos Es-
tados que, nesse caso, 
são pedaços de terra 
que possuem uma di-
reção administrativa. 
Esse conceito de Es-

Evento aconteceu 
no dia 22 de 
agosto e contou 
com homenagens 
e apresentações 
culturais

tado, bem como a arte 
de administrá-lo, surgiu 
na Grécia Antiga, há mais 
ou menos 3.000 anos. A 
história conta que, antes 
da formação dos Esta-
dos, o que existiam eram 
pequenas comunidades 
agrícolas autossuficientes, 
onde tudo era produzido 
de forma coletiva. À fren-
te desse grupo tínhamos o 
“patriarca”, que orientava  
a forma como as coisas 
deveriam ser desempe-
nhadas por todos que 
compartilhavam aquele 
mesmo espaço, fossem 
elas administrativas, judi-
ciárias ou religiosas.

Só que naquela época a 
agricultura era muito rudi-
mentar e acabou não dan-
do conta de acompanhar 
o aumento populacional 
das comunidades. Por 
isso o trabalho coletivo foi 
substituído por uma orga-
nização mais direcionada 
à produção. Nesta nova 
organização, o patriarca 
passou a distribuir suas 
terras aos que lhe eram 
mais próximos, os “bem-
-nascidos”, e esses passa-
ram a comandar os outros 
integrantes da comunida-
de, que às vezes tinham os 
seus pequenos pedaços de 
terra (os “agricultores”), e 
às vezes não tinham nada 
(os “marginais”).

Cabia aos bem-nascidos, 
além de controlar a posse 
da terra, dar continuida-
de às orientação dadas 
pelo patriarca, de forma 
a reafirmar o seu poder 
como classe dirigente. Te-
mos então a organização 
de uma aristocracia que 
se organizava a partir da 
maior atividade econômi-

<	As ruínas do centro da antiga pólis grega de Atenas, onde 
eram decididos os rumos do Estado. Foto WIKIPEDIA.ORG
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ca da época – a agricul-
tura; e da maior rique-
za daqueles tempos – a 
terra.

Na medida em que es-
sas terras passaram a 
ser disputadas à tapa, 
cada comunidade agrí-
cola, com seus patriar-
cas, bem nascidos, agri-
cultores e marginais, se 
mobilizava para defen-
der seu território, inclu-
sive unindo-se a outras 
comunidades, organi-
zando as tribos. Fato é 
que esse agrupamen-
to de comunidades e 
tribos acabou criando 
uma organização muito 
maior: são as cidades-
-estado – um conjunto 
de comunidades e tri-
bos que seguiam uma 
mesma orientação ad-
ministrativa e organiza-
cional.

As cidades-estado, ou 
“pólis”, em grego, por 
sua vez, criaram de-
mandas organizacio-
nais e administrativas 
mais complexas, com 
forte influência por 
parte dos patriarcas de 
cada comunidade. Daí 
surge a palavra “poli-
téia”, que deu origem 
à palavra política, que 
diz repseito aos proce-
dimentos relativos à 
pólis, ou ao Estado.

NA PRóxIMA EDIção
Vamos ver como os 
assuntos, ou melhor, 
como a política era dis-
cutida na pólis.

A coluna “Entendendo Política” 
é um projeto da AV2 Comuni-
cação e Marketing, veiculado em 
espaço gentilmente cedido pela 
Câmara Municipal de Ibatiba .

“São vários 
anos de muita 
dedicação 
que merecem 
todo o nosso 
reconhecimento”.

Silvio Rodrigues
PRESIDENTE DA CÂMARA


