
Câmara também 
avalia projeto de 
Lei para residências 
e comércios 
implantarem 
alternativas para 
captação e uso da 
água

A realidade das reservas de 
água na região e no País é 
pauta constante das sessões 
da Câmara, de reuniões dos 
vereadores com autoridades 
e tema de projetos de Lei, que 
visam alternativas para capta-
ção e uso da água. Atualmen-
te, os parlamentares analisam 
propostas para que novos há-
bitos de consumo sejam inte-
grados na rotina e nas residên-
cias e comércios de Ibatiba.

“A reponsabilidade é de to-
dos, de nós vereadores, dos 
gestores do município, das 
autoridades e da população. 
Cada um faz a sua parte pra 

Projeto “Ibatiba Mais Social”, 
apresentado na sessão de 10/02, 
propõe um mutirão de serviços 
para a população.

Orçamento 2015 é aprovado 
em sessão extraordinária, 
mas Executivo veta emendas 
parlamentares.

Servidores públicos terão 
salários revisados em 6,22%, 
e ajuste do magistério ainda 
será discutido.

em Açãoem Ação
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que juntos possamos criar al-
ternativas sustentáveis para 
o uso da água”, comentou o 
Presidente da Câmara, Mar-
cus Rodrigo Amorim Florindo 
(Marquinho Delega).

De autoria do vereador Silvio 
Rodrigues de Oliveira (Silvio 
do Barateiro), o Projeto de Lei 
que apresenta diretrizes para 
a captação de água nas casas 
do município está sob análise 
dos parlamentares. Entre as 
propostas está a instalação de 
coletores de água das chuvas 
e construção de cisternas para 
armazenamento. 

“O projeto tem como obje-
tivo instituir medidas que 
induzam o uso de fontes al-
ternativas para captação de 
água nas novas edificações, 
bem como a conscientiza-
ção dos usuários sobre o uso 
racional e combate ao des-
perdício da água”, explicou 
Silvio do Barateiro.
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Crise hídrica: vereadores sugerem 
ações de educação ambiental

HOrtO 
FlOrEStal
A retomada do uso do hor-
to florestal, para produção 
de mudas, também foi uma 
das propostas do vereador 
Luciano Salgado (Pingo), 
que preside a Comissão de 
Meio Ambiente da Câmara. 

“Em Ibatiba, o assunto da 
falta de água foi discutido 
há 10 anos, com diversos 
agentes, quando a cons-

trução do horto florestal 
foi realizada, e que já foi 
considerada a segunda 
maior floresta urbana do 
país. Está na hora da atu-
al administração dar a sua 
contribuição para o meio 
ambiente”, Luciano (foto).

EducaçãO 
aMbIEntal
A escassez de água em todo 
o país foi também tema de 
vários discursos na Câmara 
de Ibatiba. O vereador Elias 
Cândido (foto) lembrou que 
também é necessário fazer 
uma ação de conscientiza-
ção e recuperação de áreas 
de nascentes na área rural. 

“Vejo a necessidade de pre-
servarmos as nascentes do 

nosso município. Os produ-
tores não são incentivados a 
plantar nas cabeceiras e nos 
topos de morro para pro-
teger as nascentes. Já nos 
reunimos com o secretário 
de Agricultura, com o Idaf 
e com prefeitos de vários 
municípios. Muitas ideias 
foram debatidas, como a 
de que açudes ajudam a 
aumentar as nascentes”, 
exemplificou Elias Cândido 
(Lili da Barbearia).

“Antigamente, no Córrego 
dos Quincas, por exem-
plo, tinha água abundan-
te. Hoje, o rio tem apenas 
10% da água que tinha an-
tes. Muita gente está sen-
do prejudicada por causa 
disso”, comentou o verea-
dor Ezequias Mariano.

PrOPOStaS 
dO PrOjEtO 
dE lEI da 
câMara
4	O uso racional de água 

se dará por um conjunto 
de ações que resultem 
em economia de água 
nas residências e comér-
cios de Ibatiba. 

4	Reutilização da água de 
tanques, máquinas de 
lavar roupa, chuveiros e 
outros.

4	Os sistemas hidráulico 
e sanitário deverão ser 
instalados de acordo 
com a sustentabilidade 
e equilíbrio hídrico.

4	Bacias sanitárias com 
regulagem de quantida-
de de água

4	Torneiras com aerado-
res

4	A água das chuvas de-
verá ser captada pelos 
telhados e armazenada 
em cisterna para uso 
em situações que não 
precisam de água tra-
tada, como lavagem de 
roupas, veículos, vidros, 
calçadas e regar jardins.

4	O Poder Executivo de-
verá elaborar a regula-
mentação e fiscalização 
do projeto de lei.

O vereador Silvio apresentou 
projeto que institui medidas 

alternativas para captação de 
água, a ser debatido em plenário   <

Leia mais na PG. 2
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O início deste ano come-
çou com muitas pautas de 
discussão importantes na 
nossa Casa Legislativa, entre 
elas, as inúmeras propostas 
para reduzirmos o consumo 
de água e para aumentar-
mos a captação da mesma. 
Estamos junto com a popu-
lação e o poder público dis-
cutindo alternativas. 

A ideia principal, do ponto 
de vista de todos os colegas 
parlamentares, é a implan-
tação de um programa de 
educação ambiental mais 
intenso, envolvendo a popu-
lação, sejam moradores, es-
tudantes, professores, pro-
prietários de terras, enfim, 

todos devem estar engajados 
e informados da situação que o 
país atravessa. E, principalmen-
te, o que cada um pode fazer 
para transformar esse cenário.

Mais uma vez, eu convido to-
dos os ibatibenses a partici-
parem das nossas sessões e 
também a nos procurarem na 
Câmara Municipal para ava-
liarmos propostas. Nossa Casa 
está de portas abertas para re-
ceber o cidadão.

Também gostaria de reiterar 
que nossa gestão prima pela 
transparência e que estamos 
empenhados e manter uma 
comunicação cada vez mais 
estreita com todos os públicos. 

em Açãoem Ação
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Um abraço e 
contem comigo!!

Água: alternativas para 
reduzir o consumo e 
aumentar a captação

Para acompanhar de perto as 
discussões sobre os impactos 
da seca e as primeiras ações 
desenvolvidas em outros 
municípios, os vereadores Lu-
ciano Salgado (Pingo) e Elias 
Cândido (Lili da Barbearia) 
participaram de várias reuni-
ões. No final de janeiro, eles 
estiveram em Cachoeiro de 
Itapemirim em um encontro 
com autoridades, represen-

tantes de entidades ambien-
tais e com o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Itape-
mirim, para que juntamente 
com a sociedade pudessem 
definir as regras para o uso de 
água neste período de seca, 
que aparenta ser a maior dos 
últimos 40 anos. 

“Essa crise está atingindo 
toda população. O agricultor 

<	Os vereadores Lili e Pingo estiveram em Cachoeiro de Itapemirim, 
onde autoridades dicutiram regras para o uso racional da água 

Parlamentares acompanham 
debates sobre a seca

sofre com essa seca. Os pre-
juízos são enormes e o Go-
verno precisa dar uma aten-
ção ao homem do campo e 
tentar achar solução para a 
seca”, comentou o vereador 
Lili da Barbearia. 

Já o parlamentar Luciano 
Salgado, que preside a Co-
missão de Meio Ambiente da 
Câmara Municipal, ressaltou 
que é preciso atitudes a cur-
to e longo prazo. “Precisa-
mos compreender que essa 
crise hídrica é resultado dos 
desmatamentos, da falta de 
esgoto tratado, da falta dos 
aterros sanitários, dentre ou-
tras ações importantes que 
o homem e o Poder Público 
não se preocuparam”, citou. 

Salgado ainda destacou que a 
chegada da chuva não será su-
ficiente. “É necessário preparar 
a terra para receber a água da 
chuva e ao mesmo tempo ga-
rantir a fixação dela no solo, 
seja através de barragens, açu-
des, caixas de contenção, ou 
de outras formas”, pontuou.
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Vereadores enviaram 
requerimentos para 
a administração 
municipal, com 
indicação de serviços 
para facilitar o 
trânsito de moradores 
e escoamento de 
produtos agrícolas 

Uso inadequado de terrenos, 
reforma de unidades de saú-
de e melhorias nas estradas e 
pontes de áreas rurais foram 
assuntos discutidos durante a 
primeira sessão ordinária de 
2015, realizado no dia 10 de 

fevereiro e que geraram mui-
tos requerimento ao Poder 
Executivo. 

Em seu discurso, o vereador 
Ezequias Mariano ressaltou a 
importância das obras de ma-
nutenção das estradas de terra.

“Em Santa Maria é necessá-
rio fazer melhorias no aces-
so à comunidade. Os mo-
radores merecem uma via 
de qualidade, pois na região 
estão muitos agricultores 
responsáveis por uma grande 
produção agrícola”, citou o 
parlamentar.

Melhorias na área 
rural: pontes e 
estradas precisam 
de reparos

Ainda sobre as melhorias 
para a população da zona ru-
ral, o vereador Elias Cândido 
(Lili da Barbearia) também 
solicitou à administração 
municipal reparos na ponte 
da comunidade João Nestor. 

“A ponte está muito instá-
vel. Eu já cobrei ao secretá-
rio, os vereadores Luciano, 
Ezequias e Ivanito também 
já solicitaram. Eu sou mora-
dor mais próximo da locali-
dade e sei o perigo que está 
lá. Os moradores precisam 
dessa ponte em bom esta-
do”, pontou Lili.

“Os moradores 
(de Santa Maria) 
merecem uma via 
de qualidade, pois 
na região estão 
muitos agricultores 
responsáveis pela 
produção agrícola”.

Ezequias Mariano
VEREADOR

SaúdE
Ainda durante a sessão, o 
vereador Carlos Alberto dos 
Santos (Beto da Saúde) in-
formou que, em breve, al-
gumas unidades de saúde 
de Ibatiba receberão refor-
mas, como o posto da co-
munidade de Santa Maria 
de Cima, de Santa Clara e 
de Criciúma. “Será constru-
ída ainda uma unidade de 
saúde em Santa Maria de 
Baixo”, disse.

“Pedimos à população para 
que não jogue lixo no ter-
reno  próximo à casa do 
Jacir Bitelo porque senão, 
em pouco tempo, o local 
pode se tornar um lixão. 
A secretária de Meio Am-
biente, Cleuzita,  informou 
que o local está autorizado 
apenas para jogar entulho, 
e não lixo”, lembrou o vere-
ador Ivanito Barbosa.

Apae de Ibatiba, 
Pestalozzi, 
Sociedade São 
Vicente de Paula e 
Lar dos Velhinhos 
recebem subsídios 
do poder público

Em 2015, a Apae, a Pesta-
lozzi, o Lar dos Velhinhos 
do Caparaó (Camag) e a 
Sociedade São Vicente de 
Paula receberão R$ 426 mil 
em subvenção do Poder 
Executivo, conforme Lei 
aprovada por unanimidade 
pelos vereadores na sessão 
do dia 10 de fevereiro.

Câmara aprova 
convênios 
com entidades 
filantrópicas

dEStInO Para 
EntulHOS

A concessão desses valo-
res consta do orçamento 
geral do município para 
este ano, conforme apro-
vação da Câmara.

Ainda de e acordo com a 
Lei, as entidades bene-
ficiadas deverão prestar 
contas dos recursos rece-
bidos.

Atualmente, as entidades 
auxiliam centenas de pes-
soas com atividades, aco-
lhimento, alimentação e 
serviços de educação e 
saúde.

EntidadEs bEnEficiadas

Apae de Ibatiba R$ 216 mil

Pestalozzi de Ibatiba R$ 150 mil

Lar dos Velhinhos (Camag) R$ 35 mil

São Vicente de Paula R$ 25 mil
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Parlamentares de 
diferentes partidos 
compõem as 
cinco Comissões 
Permanentes do 
Legislativo 

Durante a primeira sessão 
ordinária da Câmara de Iba-
tiba também foi marcada 
pela formação das comissões 
permanentes e pela votação 
da composição de cada uma 
delas por vereadores de dife-
rentes partidos. 

Até o final de 2016, o verea-
dor Beto da Saúde presidirá 
a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação; Lili da 
Barbearia ficará a frente da 
Comissão de Finanças, Sil-
vio do Barateiro responderá 
pela pasta da Educação, o 
vereador Luciano Salgado 
será o presidente da comis-
são de Juventude e Carlos 
Alberto Santos (Beto da 
Saúde), o da Saúde.

“A escolha de cada vereador 
para compor as comissões 
foi feita levando em consi-
deração as bandeiras  e as 
causas com as quais cada um 
tem mais afinidade, o conhe-
cimento que o vereador tem 
da realidade do tema no mu-
nicípio, seja referente a saú-
de, educação ou meio am-
biente, além dos contatos de 
cada um”, comentou o Pre-
sidente da Câmara, Marcus 
Rodrigo Florindo (Marquinho 
Delega).

As comissões são órgãos 
internos do Poder Legisla-
tivo destinadas a apreciar 
programas de obras, planos 
municipais e setoriais da 
administração pública; a re-
ceber, estudar e emitir pa-
recer sobre petições, recla-
mações, representações ou 
queixas dos cidadãos, entre 
outros assuntos.

Confira ao lado a composi-
ção das comissões:

Comissões da Câmara 
ganham nova formação

comissão dE LEgisLação, Justiça E REdação

Presidente Secretário Membro
beto da saúde Jorcy miranda sangi ivanito barbosa

comissão dE finanças, oRçamEnto E tomadas dE contas

Presidente Secretário Membro
Lili da barbearia Luciano salgado silvio do barateiro

comissão dE Educação

Presidente Secretário Membro
silvio do barateiro ivanito barbosa Jorcy miranda sangi

comissão dE JuvEntudE, cuLtuRa, EspoRtE E mEio ambiEntE 

Presidente Secretário Membro
Luciano salgado Lili da barbearia beto da saúde

comissão dE saúdE

Presidente Secretário Membro
beto da saúde Lili da barbearia João brito

O Projeto de Lei Ibatiba 
Mais Social, apresentado 
aos vereadores no início 
de fevereiro pelo Presi-
dente Marquinho Delega, 
propõe a realização de um 
mutirão de serviços diver-
sos para a população. A 
ideia é que o evento seja 

realizado no mês de novem-
bro, no qual se comemora o 
aniversário de emancipação 
de Ibatiba.

“A proposta é oferece em um 
dia diversos serviços gratuitos 
de saúde, consultas jurídicas, 
emissão de documentos, en-

Projeto propõe a realização de mutirão 
de serviços para a população

cOMPOSIçãO daS cOMISSõES PErManEntES 
Para O bIênIO 2015/2016

tre outros, para a população, 
de forma mais rápida. O in-
tuito é ressaltar a cidadania, 
em especial, em uma data tão 
simbólica para os ibatibenses”, 

explicou Marquinho Delega, 
autor do Projeto de Lei. 

Se aprovado pela Câmara 
e pelo Executivo, o Ibatiba 

Mais Social deverá ser 
realizado pela municipa-
lidade em parceria com 
outros órgãos e entidades, 
além de voluntários.

<	Presidente da Casa de Leis propõe programa 
de mutirão de serviços para a população

<	A emancipação política de Ibatiba é comemorada no dia 7 de novembro
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Veto à quase 
totalidade das 
emendas do Projeto 
de Lei Orçamentária 
Anual foi mantido 
por 6 votos 
favoráveis

A Lei Orçamentária Anual 
- LOA 2015, que define as 
fontes de receitas e destina-
ção dos recursos do municí-
pio, havia sido aprovada pe-
los vereadores de Ibatiba no 
final de 2014 com 37 emen-
das ao orçamento, com in-
dicações de obras e servi-
ços. Entretanto, 36 dessas 
emendas foram objeto de 
projeto de veto pelo Poder 
Executivo Municipal, veto 
esse mantido e aprovado 
pela maioria dos parlamen-

Orçamento 
municipal de 
2015 é aprovado, 
mas Executivo 
veta emendas 
parlamentares

tares, por 6 votos a 1.

As emendas, todas de auto-
ria do vereador Luciano Sal-
gado (Pingo), foram vetadas 
sob a alegação de serem 
inconstitucionais e contrá-
rias ao interesse público. 
Para tanto, em suas razões 
de veto, a gestão municipal 
argumentou que as modifi-
cações no quadro de deta-
lhamento de cada despesa 
carecem de planejamento, 
uma vez que criam novas 
despesas para o município.

Apenas uma emenda não foi 
mantida no projeto de veto, 
sendo a que altera o inciso 
VI, do artigo 5º, que limita 
em 15% a abertura de crédi-
tos adicionais suplementa-
res da dotação com pessoal 

e encargos sociais.

Contrariamente à delibe-
ração da Casa Legislativa, 
o parlamentar argumenta 
que todas as propostas são 
juridicamente corretas e do 
interesse da população.

“Meu posicionamento é de 
repúdio em relação ao veto. 
As emendas que apresentei 
são constitucionais. Entre 
elas estão a instalação de 
despolpador de café nas co-
munidades de Santa Maria e 
Córrego dos Paulas; implan-
tação de calçadas-cidadãs; 
a aquisição de implementos 
agrícolas para associações 
de produtores rurais e apoio 
ao transporte universitário”, 
citou Luciano, autor das 
emendas vetadas.

No último ano, 
vereadores 
analisaram 119 
projetos de Lei

Durante os dois últimos 
anos, os nove vereadores 
de Ibatiba se dedicaram na 
análise de 119 projetos de 
Lei, que foram discutidos 
em 36 sessões ordinárias 
e outras 18 extraordiná-
rias. As ações e atividades 
legislativas realizadas du-
rante esse período foram 
divulgadas em diversos 
meios de comunicação: 
site, jornal impresso ins-
titucional, e as sessões 
transmitidas ao vivo pela 

rádio e pela internet. 

“Continuaremos a dar to-
tal transparência em todas 
as nossas ações da Casa. E 
começamos o ano de 2015 
com muito trabalho e já com 
sessões extraordinárias para 
analisar importantes pro-
jetos de Lei que merecem 
urgência”, comentou o Pre-
sidente da Câmara, Marqui-
nho Delega.

Confira o balanço das ações.

atividadE LEgisLativa – biênio 2013/2014

36 Sessões Ordinárias

18 Sessões Extraordinárias

119 Projetos de Lei (ordinárias
e complementares)

04 Decretos legislativos

106 Indicações

460 Ofícios diversos

02 CPIs (Pronaf e Ambulância)

356 Requerimentos

09 Sessões Solenes

13 Audiências Públicas

R$ 414 mil de saldo nas finanças
da Câmara Municipal no final de 2014

“Meu 
posicionamento 
é de repúdio em 
relação ao veto. 
As emendas que 

apresentei são 
constitucionais. 
Entre elas estão 
a instalação de 

despolpador 
de café nas 

comunidades de 
Santa Maria e 

Córrego dos Paulas; 
implantação de 

calçadas-cidadãs; 
a aquisição de 

implementos 
agrícolas para 

associações de 
produtores rurais e 

apoio ao transporte 
universitário”.

Luciano Salgado
VEREADOR

<

Foram 119 projetos 
discutidos, num total de 

36 sessões ordinárias e 18 
extraordinárias, com total 

divulgação em jornal e 
transmissões ao vivo pelo 

rádio e pela internet



Servidores públicos 
terão salários 
revisados em 6,22%

A revisão vale 
para todos os 
cargos e padrões 
dos servidores do 
Poder Executivo e 
Legislativo

Após aprovação da Câmara 
Municipal, durante sessão ex-
traordinária no dia 19 de janei-
ro, já passa a valer o aumento 
de 6,22% nos salários dos ser-
vidores públicos de Ibatiba. A 
revisão dos vencimentos teve 
como base o índice INPC/IBGE 
e é referente ao período acu-
mulado de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2014. 

A revisão vale para todos os 
cargos e padrões dos servidores 

do Poder Executivo e Legislati-
vo, assim como para os agen-
tes políticos dos dois poderes, 
seguindo o mesmo índice.

A revisão nos salários pas-
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sa a valer imediatamente a 
partir da aprovação da Casa 
de Leis, retroagindo seus 
efeitos a 1º de janeiro de 
2015, data-base da catego-
ria dos servidores públicos.

Vimos na edição passada 
como a DEMOCRACIA, 
implantada por Clístenes, 
fez sucesso na Grécia An-
tiga, pelo fato de permitir 
a participação efetiva de 
todo cidadão na política, 
através dos conselhos e das 
assembleias formadas pelas 
diversas comunidades gre-
gas (Demos). Vale lembrar 
que os participantes dos 
conselhos, inclusive, eram 
escolhidos por sorteio, e 
não por voto, para evitar a 
formação de uma classe de 
políticos profissionais que 
atuasse separada do povo. 
A democracia então foi tes-
tada nas guerras, mostran-
do-se, naquele momento, 
bastante eficaz.

Passado o período de guer-
ras e celebrando a vitória 
contra os persas, propôs-
-se entre as cidades gregas 
a formação de uma Liga, 
e Atenas, a mais próspera 
entre todas, projetou-se 
como líder, tendo Péricles 
como seu representante 
maior. Um dos atos de Pé-
ricles para fortalecer sua li-
derança dentro do regime 
democrático foi instituir 
o pagamento de subsídio 
a todo cidadão pobre que 
participasse das tarefas 
políticas das cidades. Des-
sa forma, cidadãos mais 
humildes poderiam ter sua 
atividade garantida nas 
assembleias, bem como 
exercer algumas das ma-
gistraturas. Essa prática, 
obviamente, desagradou 
profundamente os mais 
ricos. O filósofo Sócrates, 
que, como Platão, não ti-
nha simpatia pela demo-
cracia, lamentava que as 
assembleias estivessem 
tomadas por sapateiros, 
carpinteiros, ferreiros, e 
vendedores ambulantes, 
o que fazia com que as 
pessoas de bom gosto se 
afastassem da vida públi-
ca, abandonando o campo 
da política nas mãos dos 
demagogos e dos delato-
res profissionais, transfor-
mando as assembleias em 
verdadeiras arenas de poli-
ticagem.

A coluna “Entendendo Política” é um 
projeto da AV2 Comunicação e Ma-
rketing, veiculado em espaço gentil-
mente cedido pela Câmara Municipal 
de Ibatiba .

Além disso, Péricles, apro-
veitando-se da liderança 
ateniense e usando os re-
cursos financeiros da Liga, 
resolveu embelezar Atenas 
com grandes obras, restau-
rando, por exemplo, o céle-
bre templo do Pártenon em 
mármore e ouro. É claro que 
isso serviu de motivo para 
que as demais cidades inte-
grantes da Liga se sentissem 
lesadas. Aproveitando do 
fato, Esparta, outra cidade 
grega, liderou uma confede-
ração contra os atenienses, 
levando-os a uma guerra in-
terna e desastrosa: a Guerra 
do Peloponeso (foto).

Dessa guerra, Esparta sai 
vitoriosa e instala nova-
mente a tirania, a fim de 
estalecer a ordem entre os 
cidadãos gregos. Mas isso 
dura pouco tempo. Logo 
teríamos uma rebelião pró-
-democracia, encabeçada 
por Atenas, seguida pela 
invasão da Grécia pelo rei 
da Macedônia e, por fim, 
o estabelecimento do Im-
pério Romano na região, 
encerrando o primeiro perí-
odo de construção política 
na história.

E assim finalizamos a his-
tória do surgimento da 
política, mostrando como 
se estabeleram alguns as-
pectos que ainda hoje ca-
racterizam muitos regimes 
políticos do nosso tempo.

NA PRóxIMA EDIçãO
Vamos entender como 
funciona a política hoje.

rEMunEraçãO 
dO MagIStérIO
Após a votação do pro-
jeto de Lei de revisão do 
salário dos servidores, no 
dia 19 de janeiro, o ve-
reador Luciano Salgado 
discursou sobre o aumen-
to na remuneração dos 
professores, informando 
que existe um acordo do 
Poder Executivo com a 
classe para concessão de 
um aumento de 12% em 

2015, com recursos prove-
nientes do Fundeb.

“De acordo com o que foi 
combinado com a classe, que 
conta com recurso específico 
do Fundeb, voltado especi-
ficamente para gastos com 
salários, está faltando 5,78% 
nessa revisão para fechar nos 
12%”, avaliou Luciano. 

O projeto de Lei com revisão 
dos vencimentos dos salá-
rios dos professores de Iba-
tiba foi enviado para análise 

<	Em sessão extraodinária, Câmara aprova revisão de salários dos 
servidores do Executivo e Legislativo municipais

dos vereadores e lido na 
sessão do dia 10 de feve-
reiro. 

“Já solicitei regime de ur-
gência para votação des-
se projeto. Mas o projeto 
que chegou pra nós veio 
sem o impacto orçamen-
tário e tivemos que can-
celar a votação. Estamos 
aguardando o projeto 
com as devidas correções 
para evitar qualquer per-
calço jurídico”, informou 
o parlamentar.

“Já solicitei 
regime de 
urgência para 
votação desse 
projeto. Mas 
o projeto que 
chegou pra 
nós veio sem 
o impacto 
orçamentário 
e tivemos que 
cancelar a 
votação”.

Luciano Salgado
VEREADOR


