
Projeto de Lei 
aprovado pelos 
vereadores 
possibilitará 
atendimento mais 
ágil para as pessoas 
nas unidades de 
saúde de Ibatiba

Na última sessão ordinária, re-
alizada no dia 10 de março, os 
vereadores aprovaram o pro-
jeto de Lei que define como 
prioritário o atendimento a 
idosos e portadores de neces-
sidades especiais em hospitais 
e postos de saúde de Ibatiba.

De autoria do vereador Silvio 
do Barateiro, a proposta res-
salta ainda que deverão ser 
afixados cartazes com essa in-
formação em local visível nas 
salas de recepção e atendi-
mento médio das unidades da 
Estratégia da Saúde da Família 
(ESF) e nos hospitais, com ex-

Câmara cria Comissão 
Permanente de Agricultura, 
Obras Públicas e Desenvolvimento 
Econômico.

Vereadores intensificam debate 
sobre a construção da sede do 
Batalhão da Polícia Militar em 
Ibatiba.

Parlamentares denunciaram 
e cobram investigação sobre 
o abandono de veículos e 
máquinas.
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ceção de pronto-socorro.

“Precisamos resgatar a cidada-
nia com políticas de inclusão 
para as pessoas com necessi-
dades especiais. É um projeto 
extremamente importante, 
pois já vimos muitas situações 
tristes durante o tempo de 
espera para atendimento em 
postos e hospitais de Ibatiba. 
Já fui diretor de entidade filan-
trópica e sei que não é fácil pra 
essas pessoas esperarem por 
muitas horas por atendimen-
to”, explicou o vereador Silvio 
do Barateiro.

Segundo o vereador e presi-
dente da Comissão de Saúde 
da Câmara, Beto da Saúde, 
assim que a Lei for sancio-
nada pelo Executivo, os car-
tazes serão providenciados 
com as devidas informações.

“Acredito que a Secretaria de 
Saúde, em alguns setores, já 

COnsultA E 
AtEnDIMEntO 
DE EMErgênCIA

Durante seu pronuncia-
mento, o vereador Silvio 
do Barateiro (foto) sugeriu 
que também fosse discu-
tida uma nova forma de 
gestão nos postos para a 
marcação de consultas.

“Hoje, o agendamento é 

realizado em apenas um 
dia da semana, o que vem 
acarretando na formação 
de filas com gente preci-
sando dormir para conse-
guir senha. A gente tem que 
quebrar esses paradigmas 
e melhorar essa situação”, 
comentou o vereador.

Já o vereador Luciano Sal-
gado destacou que é pre-
ciso que a administração 
tome providências sobre o 
atendimento na emergên-
cia às segundas-feiras. “O 
pronto socorro de Ibatiba 
não pode continuar com 
o mesmo contingente de 
pessoas na segunda-feira, 
porque o número de pesso-
as procurando atendimento 
neste dia é muito grande 
e está difícil pra conseguir 
atendimento”, alertou.

“Este é um projeto de 
Lei muito importante 
para reforçar a 
cidadania no nosso 
município, em 
especial, a inclusão 
dos direitos dos idosos 
e de pessoas com 
deficiência em Ibatiba. 
E essa prioridade deve 
ser de conhecimento 
de todos os cidadãos, 
para que possam 
cobrar e usufruir dos 
seus direitos”. 

Marquinho Delega
PRESIDENTE

<	Vereador Silvio Rodrigues 
comemora a aprovação da Lei. 
Beto da Saúde confirmou que 
reforçará a divulgação do direito 
à prioridade no atendimento à 
saúde em Ibatiba
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Idosos e pessoas com deficiência 
terão prioridade na saúde

tem essa prática, de priori-
zar o atendimento a pesso-
as com necessidades espe-
ciais. De toda forma, vamos 
implementá-la nos demais 
locais”, informou o vereador, 
que também é servidor da 
referida secretaria.
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Neste primeiro trimestre, 
realizamos importantes 
discussões sobre projetos e 
ações para reforçar a prá-
tica cidadã no município. 
Um dos projetos de Lei 
mais importantes, a meu 
ver, acaba de ser aprovado 
pela Câmara, e dispõe sobre 
o atendimento prioritário a 
idosos e pessoas com defi-
ciência nos hospitais e pos-
tos de saúde de Ibatiba. E 
essa prioridade deve ser de 
conhecimento de todos os 
cidadãos, para que possam 
cobrar e usufruir dos seus 
direitos.

Nesta edição do Legislativo 
em Ação, também destaca-
mos as discussões que ron-
daram o plenário no último 
mês, como a dúvida da 
população sobre a perma-
nência do 14º Batalhão da 

Polícia Militar em Ibatiba, que 
precisa de um terreno para 
construir a sede, mas que até 
o momento não temos posi-
cionamento da administração 
municipal sobre isso. A Câma-
ra já está articulando reuniões 
com os responsáveis para que 
possamos discutir esse im-
portante tema e tentarmos 
manter a sede do Batalhão no 
município. 

Nas últimas sessões ordiná-
rias, nós vereadores também 
apresentamos diversos reque-
rimentos e solicitações de ex-
plicações acerca dos veículos e 
maquinários da administração 
municipal que estão parados, 
muitos deles abandonados, 
sem uso por falta de manuten-
ção. Os parlamentares desta 
Casa estão fiscalizando essa 
situação, para que juntos pos-
samos buscar as soluções para 
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Boa leitura a todos, 
e contem comigo!!

Cidadania, meio ambiente 
e geração de renda

que os serviços à população 
não sejam prejudicados, e 
para que os cofres públicos 
não sejam exonerados.

Vereadores 
aprovaram a criação 
da Comissão 
de Agricultura, 
Obras Públicas e 
Desenvolvimento 
Econômico

A Câmara de Ibatiba aprovou 
a criação da nova Comissão 
Permanente de Agricultura, 
Obras Públicas e Desenvol-
vimento Econômico, elabo-
rada por meio de Projeto de 
Resolução na sessão do dia 
10 de março. 

Proposições, discussões e 
projetos de Lei referentes a 
esses assuntos serão trata-
dos especificamente por esta 
Comissão.

“A criação dessa nova Co-
missão vai fortalecer mui-
to o nosso trabalho nesta 
Casa de Leis, pois se trata 
de um tema crucial para a 
nossa economia e que en-
volve muitas ações e reso-
luções específicas. Temos 
muito trabalho pela frente”, 
comentou o Presidente da 

<	Vereadores consideram a nova Comissão uma importante iniciativa 
para ampliar as discussões sobre agricultura, obras e desenvolvimento

Câmara cria nova 
Comissão Permanente

Câmara, Marcus Rodrigo Flo-
rindo de Freitas (Marquinho 
Delega).

De autoria do vereador Lu-
ciano Salgado, a nova Co-
missão se somará às outras 
cinco, e demandará impor-
tantes discussões.  

“Esse projeto de Resolução 
vai tentar desafogar um pou-
co o plenário desta Casa, ao 
dividir as discussões desses 
assuntos em outra Comis-
são. Temos uma economia 
agrícola, essencialmente, e 
não tínhamos uma comissão 
pra estudar o tema com afin-
co”, analisou o vereador.

Os vereadores já se dividem 
na formação das Comissões 
de Saúde, de Legislação, Jus-
tiça e Redação, de Finanças, 
Orçamento e Tomada de 
Contas, de Educação, e de 
Juventude, Cultura, Esporte 
e Meio Ambiente.
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Preocupados com 
a definição do local 
e com a possível 
mudança para outro 
município, Câmara 
intensifica debates 
e reuniões  

Tema constante dos deba-
tes nas sessões da Câmara 
Municipal, a possível per-
manência do 14º Batalhão 
da Polícia Militar em Ibatiba 
tem gerado polêmica entre 
os vereadores, uma vez que 
a gestão municipal ainda não 

sinalizou se há um terreno 
definido para doação.

O Governo do Estado do 
Espírito Santo aguarda um 
posicionamento da admi-
nistração de Ibatiba, que 
deverá doar o terreno para 
que a sede da corporação 
seja construída. Atualmen-
te, o 14º Batalhão funciona 
em imóvel alugado, às mar-
gens da BR 262, próximo ao 
posto da Polícia Rodoviária 
Federal. 

“Temos dúvidas sobre o po-

Vereadores debatem 
sobre construção da sede 
do batalhão da PM em Ibatiba

sicionamento da adminis-
tração municipal sobre a 
construção do Batalhão da 
PM em Ibatiba porque até o 
momento não sabemos se a 
Prefeitura vai doar um terre-
no e, se vai, onde será cons-
truído”, argumentou o verea-
dor Luciano Salgado, durante 
a sessão do dia 25 de março.

“Já tivemos o sinal verde do 
próprio governador do Es-
tado que afirmou que o Ba-
talhão não sairá de Ibatiba”, 
comentou o vereador Beto 
da Saúde.

Acompanhando a movimen-
tação também dos muni-
cípios vizinhos, o vereador 
João Brito (Jango) comentou 
que Iúna já se disponibilizou 
a doar um terreno. “Em Iúna 
já tem oferta de terreno para 
oferecer à PM, de acordo 
com informações que obtive 
da Câmara Municipal de lá. 
Mas tudo indica que a admi-
nistração vai correr atrás e o 
Batalhão ficará aqui”, avaliou 
o vereador Jango.

Para o vereador Ivanito Bar-
bosa, a instalação do 14º Ba-

talhão no município resulta 
em dados positivos no que 
se refere à segurança públi-
ca. “Estamos empenhados 
em manter o Batalhão em 
Ibatiba. Com a PM aqui, a 
gente tem um policiamento 
melhor. Já sabemos que a 
criminalidade diminuiu”, co-
mentou Ivanito.

Além do município de Ibati-
ba, o 14º Batalhão da Polícia 
Militar é responsável pela 
atuação em outros municí-
pios, como Brejetuba, Iúna, 
Irupi e Ibitirama.

“Com a PM aqui, a gente tem 
um policiamento melhor. 

Já sabemos que a 
criminalidade diminuiu”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Em Iúna já tem oferta de 
terreno para oferecer à PM, de 

acordo com informações que 
obtive da Câmara de lá”.

Jango 
VEREADOR

A partir deste mês, os servido-
res da Câmara de Ibatiba terão 
direito a um auxílio financeiro 
para que possam custear pla-
nos de saúde. O projeto de 
Resolução, de autoria da Mesa 

Diretora, foi aprovado pelos 
parlamentares e concederá 
assistência aos oito servidores 
da Casa de Leis.

“É um benefício muito im-

portante e que vem a va-
lorizar, mais uma vez, o 
trabalho dos servidores 
desta Casa”, comentou 
o Presidente da Câmara, 
Marquinho Delega.

Servidores do legislativo 
terão auxílio saúde

<	Mesa Diretora da Câmara: Marquinho Delega (Presidente), 
Beto da Saúde (Vice) e Ivanito (1º Secretário)
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Vereadores 
acompanharam 
homenagens, no 
dia 07 de março, 
no auditório do 
Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais de Ibatiba 

Em Ibatiba, o Dia Internacio-
nal da Mulher foi comemo-
rado com uma programação 
voltada para a promoção da 
saúde feminina. Palestras 
e exames foram realizados 
durante o evento, que acon-
teceu no dia 07 de março, 
no auditório do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Ibatiba, e contou com a 
presença de autoridades e 
representantes das associa-
ções locais.

A Câmara de Ibatiba foi re-
presentada pelo Presiden-
te Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo e pelos vereado-
res Luciano Salgado e Jorcy 
Sangi. “Por assumir diversas 
tarefas, a dupla jornada de 
trabalho da mulher ainda 
não é reconhecida, sendo 
necessária a paridade com 
os homens. Também é ne-
cessário ampliar as políticas 
públicas voltadas para as 
mulheres, em especial, às 

Dia da Mulher é comemorado com 
eventos sobre saúde feminina

mulheres trabalhadoras ru-
rais”, comentou o Presiden-
te da Casa de Leis.

Já o vereador Luciano Salga-
do defende maior participa-
ção das mulheres na política 
municipal. “É necessário que 
em 2017 essa Câmara tenha 
vereadoras, para ampliar a 
participação delas nas dis-
cussões da nossa cidade”, 
sugeriu.

A assessora jurídica do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
Rurais, Gleis Amorim de 
Castro, ministrou palestra 
sobre os direitos da mulher 
trabalhadora rural, como a 
importância de contribuir 
com a Previdência Social, 
entre outros assuntos.

Ainda durante o evento, as 
participantes puderam afe-
rir a pressão e realizar testes 
rápidos de glicemia. Enfer-
meiras apresentaram o Pro-
grama Saúde da Mulher, no 
qual profissionais orientam 
sobre diagnósticos do cân-
cer de mama e da importân-
cia do autoexame, além da 
necessidade da realização 
de exames periódicos como 
o Papanicolau, para prevenir 
contra o câncer no colo do 
útero e as DSTs.

Durante sessão da Câmara 
Municipal, o vereador Luciano 
Salgado (PMDB) defendeu a 
participação feminina na po-
lítica e também o combate à 
violência contra a mulher. Os 
temas foram alguns dos pon-
tos debatidos pelo parlamen-
tar, em face às comemorações 
ao Dia Internacional da Mulher.

“É necessário que em 2017 
essa Câmara tenha no mínimo 
uma mulher como vereadora”, 

sugeriu Luciano Salgado.

Sobre os números de registros 
de violência contra a mulher, 
o parlamentar apresentou da-
dos alarmantes: a cada duas 
horas uma mulher é assassi-
nada no país e 53% destas ví-
timas tem entre 20 a 39 anos. 
“Os índices de violência regis-
trados em nosso Estado e País 
são alarmantes. Precisamos 
mudar essa realidade”, pon-
tuou Salgado.

Vereador defende 
participação das mulheres 
na política
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Durante as 
últimas sessões, os 
parlamentares de 
Ibatiba denunciaram 
e cobram 
investigações sobre 
o abandono de 
máquinas 

Caminhões, tratores, ambu-
lância e micro-ônibus sem 
manutenção e abandonados 
nos pátios das secretarias 
municipais foram temas de 
discussões dos vereadores de 
Ibatiba nos últimos meses. De 
acordo com fiscalização dos 
parlamentares, alguns veículos 
já foram desmanchados, estão 
sucateados e outros, mesmo 
sendo novos, não recebem 

Parlamentares 
cobram conserto 
de veículos da 
administração 
pública

manutenção adequada para 
voltarem a ser utilizados.

“É um verdadeiro desman-
che de veículos e máquinas 
na Prefeitura de Ibatiba. 
São tratores e caminhões no 
antigo acampamento e na 
sede da secretaria de Meio 
Ambiente, além de trator, 
ambulância e micro-ônibus 
abandonados na secretaria 
de Agricultura, alguns no-
vos, adquiridos no governo 
de 2009 a 2012, como a 
retroescavadeira JCB e o ca-
minhão poli guindaste, que 
nunca foi utilizado pela ges-
tão anterior, entregue quase 
zero km”, sinalizou o verea-
dor Luciano Salgado.

“Tem uma máquina em Santa 
Clara que está jogada. Acho 
que não precisa deixar uma 
máquina ficar destruída. Essa 
situação deixa a gente indig-
nado!”, comentou o verea-
dor Elias Cândido da Silveira 
(Lili da Barbearia, foto).

Os vereadores discutiram so-
bre o papel da administração 
nos cuidados com o patrimô-
nio público e sobre a abertu-
ra de uma investigação para 
identificar os responsáveis.

“A gente precisa cobrar mais 
da administração a constru-
ção de um almoxarifado para 
as máquinas. O secretário de 
Administração precisa ir às 
secretarias pra ver as condi-
ções das máquinas, e depois 
passar essas informações pra 
nós, vereadores”, sugeriu Iva-
nito Barbosa.

Para o vereador Lucia-
no Salgado, essa situação 
gera muitas dúvidas sobre 
as melhores ações a serem 
tomadas. “Alguns desses 
veículos foram desmancha-
dos e para onde foram es-
sas peças? Quem autorizou 
o desmanche desses veí-
culos? É mais barato pagar 
locação, ou consertar essas 
máquinas? Em último caso, 
não seria melhor leiloar es-
ses veículos e comprar no-
vos?”, indagou.

CAMInhãO 
ABAnDOnADO 
nA sErrA
Durante a sessão ordiná-
ria do dia 10 de março, o 
vereador Luciano Salgado 
apresentou imagens das 
condições de um cami-
nhão compactador em 
um pátio de uma oficina 
no município de Serra, 
sem manutenção, desva-
lorizado e deteriorado. 

“Essas são algumas das 
condições em que o cami-
nhão compactador (placa 
MTY 0316) da Prefeitura 
de Ibatiba já se encontra, 
na sede da empresa Au-
tobahn. O veículo está no 
pátio da empresa há quase 
dois anos. A Comissão de 
Meio Ambiente já visitou o 
local e constatou as infor-
mações, sendo que, na épo-
ca, o custo do conserto es-
tava em quase 15 mil reais. 
Hoje não sabemos se ainda 
é esse valor”, informou.

O parlamentar pontuou 

ainda que recebeu docu-
mentos da Prefeitura Mu-
nicipal que informavam, 
na época, que as empre-
sas responsáveis pela ma-
nutenção do referido ca-
minhão eram de Ibatiba. 

“A Secretaria de Meio 
Ambiente me enviou in-
formações comprovando 
o pedido para manuten-
ção e consegui também 
identificar que duas em-
presas sediadas em Ibati-
ba foram vencedoras do 
certame licitatório para 
manutenção (uma para 
parte elétrica e outra para 
a parte mecânica) e daí o 
caminhou foi para a Auto-
bahn. Não entendi nada 
e em momento algum a 
Prefeitura notificou ou 
solicitou essas empresas 
para realizarem a manu-
tenção necessária”, pon-
tuou o parlamentar.

Hoje, o recolhimento de 
lixo na cidade é realizado 
com um caminhão com-
pactador do município e, 
às vezes, tem o reforço de 
um veículo terceirizado. 

“Não entendi nada 
e em momento 

algum a Prefeitura 
notificou ou 

solicitou a 
manutenção 
necessária”. 

Luciano Salgado
VEREADOR



Ibatiba poderá 
ter programa 
para identificar e 
cadastrar nascentes

Preservar nascentes 
é a proposta do 
projeto Refloresta 
Ibatiba, que deverá 
ser votado no dia 10 
de abril

Está em discussão na Câ-
mara Municipal de Ibatiba 
o Projeto de Lei Refloresta 
Ibatiba, que institui o pro-
grama de identificação, ca-
dastramento e preservação 
de nascentes no município. 
De autoria do vereador Lu-
ciano Salgado (Pingo), a 
proposta deverá ser votada 
na sessão do dia 10 de abril.

O projeto determina que 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Cultura e 
Turismo será o órgão exe-
cutor das ações e permite 
que parcerias com outras 
instituições públicas ou 
privadas sejam celebradas. 

Entre as ações práticas, o 
programa institui que a 50 
metros a partir da nascen-
te deverá ser mantida uma 
área para conservação ou 
recuperação de vegetação.

Outra importante iniciati-
va da proposição é sobre a 
responsabilidade do poder 
público municipal na distri-
buição de mudas e a possi-
bilidade da criação de um 
benefício mensal, denomi-
nado Bolsa-Verde, visando 
ajudar o pequeno produtor.

“A proposta do Bolsa-Verde 
é de conceder um benefício 
mensal aos pequenos pro-
dutores que participarem da 
iniciativa, sendo o auxílio cal-
culado por metro quadrado 
da área preservada, quando a 
referida área for a única utili-
zada para a geração de renda 
da família”, declarou Luciano 
Salgado.
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Nesta edição vamos fa-
lar sobre o PREFEITO. No 
Brasil, o cargo de Prefeito 
foi criado em 11 de abril 
de 1835. Na nossa atual 
ordem constitucional, o 
Prefeito é o chefe da ad-
ministração e comandante 
dos serviços públicos no 
poder executivo municipal. 
Eleito por voto secreto e di-
reto, em votação que acon-
tece ao mesmo tempo em 
todo o Brasil, no primeiro 
domingo de outubro, ele 
se torna o principal repre-
sentante político municipal 
durante 4 anos, podendo 
ser reeleito por mais 4 anos 
para um segundo mandato.

Conforme a legislação elei-
toral atual no Brasil, para 
que alguém possa se can-
didatar a prefeito, é preciso:

4	ter idade mínima de 21 
anos;

4	possuir nacionalidade 
brasileira ou portuguesa 
(amparado pelo Estatuto 
de Igualdade entre Por-
tugueses e Brasileiros);

4	ter o título de eleitor 
em dia e estar em gozo 
pleno do exercício dos 
direitos políticos;

4	ter domicílio eleitoral na 
circunscrição na qual o 
candidato se apresenta;

4	ter filiação partidária;
4	se ocupar um cargo pú-

blico, o candidato deve 
se desligar seis meses 
antes das eleições, po-
dendo voltar após seis 
meses ao pleito eleitoral;

4	renunciar a outro man-
dato até seis meses an-
tes do pleito e não ser 
parente afim ou con-
sanguíneo, até segun-
do grau, ou cônjuge de 
titular de cargo eletivo; 
pode, entretanto, ser 
candidato à reeleição.

Depois de eleito, cabe en-
tão ao Prefeito cuidar dos 
fatores pertinentes ao bem-
-estar e a qualidade de vida 
da população no município. 
Para tanto, ele deve ela-
borar e executar políticas 
públicas nas áreas de saú-

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

de, educação, habitação, 
transporte, entre outras. 
Mas isso não significa que 
ele seja o único a ter que 
dar conta das demandas 
públicas do município. Em 
primeiro lugar, em seu au-
xílio, estão os secretários 
municipais, cujas secretarias 
serão as responsáveis pelo 
planejamento e execução 
das ações em cada área es-
pecífica. E justamente por 
darem suporte direto ao 
Prefeito, devem ser pessoas 
de confiança, e por isso são 
comissionados, ou seja, es-
colhidos pelo Prefeito.

Além disso, o Prefeito de-
pende do apoio de outras 
esferas políticas, como na 
câmara municipal, onde 
cabe ao prefeito sancio-
nar as leis aprovadas em 
votação, além de vetar e 
elaborar propostas de leis 
quando achar necessário. 
O Prefeito também deve, 
pela constituição, trabalhar 
em simetria com os gover-
nos estadual e federal, dos 
quais a ajuda se dá através 
de repasses de verbas, con-
vênios e auxílios para a re-
alização de obras e implan-
tação de programas sociais, 
os quais, principalmente 
no caso de prefeituras de 
pequenos municípios, tor-
nam-se fundamentais para 
o atendimento das deman-
das locais.

Mas no final, como repre-
sentante do poder execu-
tivo, é o Prefeito quem en-
cabeça a administração do 
município, empreendendo 
a gestão da coisa pública, 
desde o controle financeiro 
até o planejamento e a con-
cretização de obras, sejam 
elas em termos de constru-
ção civil ou da área social.

NA PRóxIMA EDIçãO
Vamos ver qual o papel da 
Câmara de Vereadores na 
ordenação política do mu-
nicípio.

De acordo com o projeto, 
um formulário próprio de-
verá ser elaborado para re-
alizar o cadastramento das 
nascentes e dos produtores 
rurais.

O vereador proponente su-
geriu que o projeto pode-
rá ser colocado em prática 
mediante parceria entre 
secretaria de Meio Ambien-
te de Ibatiba e o Ifes. “Os 
alunos da instituição, com 
orientação dos competentes 
profissionais da escola, con-
tribuirão, e muito, para essa 
iniciativa”, citou Luciano. 

“O trabalho de proteção 
das nascentes é muito im-
portante. O município tem 
muitas nascentes que preci-
sam de trabalhos de prote-
ção. Parabenizo o vereador 
Luciano por esse projeto”, 
comentou o vereador Jorcy 
Sangi.

nAsCEntE 
COMunItárIA
Ainda de acordo com 
Jorcy (foto), há anos foi 
solicitado à administra-
ção pública a desapro-
priação de um terreno na 
comunidade de Criciúma 
para que a população rea-
lize trabalhos de proteção 

da nascente do local. “Estou 
trabalhando para que a ad-
ministração possa desapro-
priar o trecho de terra da 
nascente de água de Criciú-
ma, para que os moradores, 
que já se comprometeram, 
possam reflorestar e prote-
ger a nascente, que é uma 
importante fonte de água 
para a comunidade”, co-
mentou o vereador.


