
Câmara aprova 
abertura de crédito no 
orçamento municipal 
e repasse de R$ 76 
mil para instalação 
de secadores e 
despolpadores de café

Demanda antiga das asso-
ciações de produtores ru-
rais de Ibatiba, a instalação 
de secadores e despolpa-
dores de café e máquina de 
pilar nas comunidades será 
realidade nos próximos me-
ses. Em abril, os vereadores 
aprovaram os projetos de 
Lei que autorizam a abertu-
ra de crédito no orçamento 
municipal e o convênio para 
o repasse de recursos de 
mais de R$ 76 mil para as 
associações.

Ibatiba reestrutura Política 
Municipal de Atendimento 
aos Diretos da Criança 
e do Adolescente.

Comissão Especial vai estudar, 
avaliar e propor revisão no 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal.

Vereadores rendem 
homenagens a “Tio Armando”, 
ícone do tropeirismo no 
município.

em Açãoem Ação
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“Foi um passo importante 
para que as associações, de 
fato, recebam os benefícios 
e possam finalmente insta-
lar os equipamentos. Sabe-
mos da luta dos produtores, 
que geram empregos pra 
muita gente e dão muito 
retorno para o município”, 
comentou o Presidente da 
Casa de Leis, Marquinho 
Delega.

Três associações receberão 
os repasses: a da comuni-
dade de Santa Maria, a de 
Santa Clara e Cafarnaum e 
a da Cabeceira do Perdido 
(Córrego dos Paulas). Ou-
tras buscam regularizar do-
cumentação para participar 
de novos processos.

“Trata-se de uma vitória 

CONVÊNIOS
Associação dos Agricultores 
de Santa Clara e Cafarnaum

R$ 23.962,00

Associação de Produtores 
Rurais de Santa Maria

R$ 25.436,72

Associação dos Familiares 
da Cabeceira do Perdido

R$ 27.049,00 
(Repasse destinado à instalação 
de um despolpador de café)

As entidades deverão prestar contas 
mensalmente dos valores recebidos.

“Sabemos da luta 
dos produtores, que 
geram empregos pra 
muita gente e dão 
muito retorno para o 
município”. 

Marquinho Delega
PRESIDENTE
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Vereadores comemoram 
conquistas das associações 
de produtores rurais

CAfé DE 
quAlIDADE
Para o vereador Luciano 
Salgado, os equipamen-
tos também vão garantir 
que os produtores asso-
ciados consigam produzir 
cafés de qualidade. 

“As comunidades esta-
vam há mais de dois anos 
aguardando para que esse 
benefício acontecesse, o 
que vai garantir qualidade 
no café produzido nessas 

para cada uma dessas asso-
ciações. Sabemos que não 
foi fácil. É uma ação impor-
tante para todos os produ-
tores de café da região”, 
comentou o vereador Lili da 
Barbearia.

Os projetos foram votados 
em caráter de urgência, devi-
do à proximidade com a pró-
xima colheita de café na re-
gião. “Vamos torcer para que 
ainda dê tempo de instalar 
os equipamentos e dos pro-
dutores os utilizarem ainda 
nesta colheita”, comentou o 
vereador Silvio do Barateiro.

comunidades. Precisamos 
de uma política municipal 
de agricultura para de-
senvolver a economia do 
café, que é a principal da 
nossa região”, ressaltou o 
vereador.

<	Os vereadores Luciano Salgado, Silvio do Barateiro e Lili da 
Barbearia lembraram a importância da aprovação dos projetos
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As atividades desta Casa 
de Leis, durante as últimas 
sessões, promoveram im-
portantes discussões e mo-
vimentaram o município 
no sentido de implementar 
ajustes para melhoria da 
nossa economia e do bem 
social para a população. 

No final de abril, aprova-
mos em caráter de urgên-
cia dois importantes pro-
jetos para as associações 
de produtores rurais e que 
possibilitarão ao grupo ins-
talar equipamentos como 
secador, despolpador e 
máquina de pilar nas co-
munidades de Santa Maria, 
Santa Clara, Cafarnaum e 
Cabeceira do Perdido.

Juntos, também apro-
vamos o Projeto de Lei 
Ibatiba Mais Social, apre-

sentado por mim e cuja pro-
posta, caso seja sancionada 
pelo gestor municipal, é a 
realização de um mutirão 
de serviços gratuitos para a 
população, como consultas 
jurídicas, emissão de docu-
mentos, exames rápidos de 
saúde, entre outros. É mais 
uma forma de garantirmos 
cidadania aos ibatibenses.

Neste mês, a Câmara tam-
bém aprovou o projeto que 
institui a Política Municipal 
de Atendimento aos Diretos 
da Criança e do Adolescente. 
Programas sociais básicos de 
educação, saúde, esporte, cul-
tura, lazer, profissionalização, 
que primarão pela dignidade 
no tratamento dos direitos da 
criança e do adolescente, são 
as bases do projeto. 

E a nossa missão continua, 

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Florindo (PMN)
VICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º 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

 Luciano Salgado
 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

11 de maio segunda-feira
25 de maio segunda-feira
10 de junho quarta-feira
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Boa leitura a todos, 
e contem comigo!!

Avanços para comemorar
sempre em busca de so-
luções e parceria com o 
Executivo para promover-
mos o desenvolvimento 
de Ibatiba.

Conselho Municipal, 
Conselho Tutelar e 
o Fundo Municipal 
são alguns dos 
dispositivos para 
colocar a Política 
em prática

 
Programas sociais básicos de 
educação, saúde, esporte, cul-
tura, lazer, profissionalização, 
que primarão pela dignidade 
no tratamento dos direitos 
da criança e do adolescente, 
são as bases do projeto de Lei 
aprovado por unanimidade 
pelos vereadores de Ibatiba. 

Durante a sessão do dia 25 de 
abril, também acompanha-
ram a votação do projeto que 
institui a Política Municipal de 
Atendimento aos Diretos da 
Criança e do Adolescente a se-
cretária de Assistência Social 
de Ibatiba, Sonia Martins, e o 

presidente do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, Mário Lúcio.

São órgãos dessa Política o 
Conselho Tutelar e o Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – 
CMDCA, também criado com 
a nova Lei.

“A reestruturação da Política 
Municipal de Atendimento 

<	Secretária de Assistência Social de Ibatiba, Sonia Martins, e presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mário Lúcio

Ibatiba reestrutura 
Política Municipal de 
Atendimento aos Diretos 
da Criança e do Adolescente

aos Diretos da Criança e do 
Adolescente é muito impor-
tante para resguardar os di-
reitos das crianças e jovens do 
município, além de garantir 
que a administração execute 
programas que possam de-
senvolver junto à esses cida-
dãos uma formação digna, 
seja por meio da educação, do 
esporte, da saúde ou da cul-
tura”, avaliou o Presidente da 
Câmara, Marquinho Delega.
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Medicamentos em 
local inadequado, 
qualidade da água 
de Santa Clara 
e melhorias nas 
estradas rurais foram 
temas discutidos 
em sessão

Seguindo a pauta de requeri-
mentos e solicitações de ser-
viços públicos, os vereadores 
de Ibatiba apontaram diver-
sas deficiências nas áreas da 
saúde e de infraestrutura que 
precisam de atenção do Po-
der Executivo. Medicamen-
tos em local inadequado, má 
qualidade da água de Santa 
Clara e falta de manutenção 
de estradas rurais são alguns 
temas levantados pela popu-
lação e resultados de fiscali-
zação dos parlamentares.

Nas comunidades rurais, os 
vereadores indicaram obras 
para Santa Clara e Crisciúma. 
“Precisamos melhorar a qua-
lidade da água da comunida-
de. Cobramos desde o ano 
passado e nada foi feito”, 
disse Ivanito Barbosa, sobre a 
situação de alguns morado-

res de Santa Clara.

Em Crisciúma são muitas 
as reivindicações. “Gostaria 
que enviassem máquinas 
para a comunidade, resta-
belecer as estradas, colocar 
saibro, para que os ônibus 
escolares possam transitar 
com mais segurança”, suge-
riu Jorcy Miranda Sangi.

Já o vereador Luciano Sal-
gado indicou para a mesma 
comunidade a reforma da 
Unidade de Saúde, melho-
rias na iluminação pública, 
disponibilização de um co-
veiro e aquisição de área para 
preservar nascente. “Diversas 
ruas estão totalmente no es-
curo, sendo que os morado-
res pagam a taxa de contri-
buição”, pontuou.

Na sede de Ibatiba, o verea-
dor Silvio do Barateiro indicou 
ainda que fossem realizados 
os reparos nas ruas paralelas 
à BR 262. “Precisamos tomar 
providências sobre o cumpri-
mento do contrato de pres-
tação de serviços de obras. 
A paralela está parada, cheia 
de buracos”.

Serviços de saúde e infraestrutura 
debatidos por vereadores

MEDICAMEnTos
Ainda durante a sessão do 
dia 10 de abril, o vereador 
Luciano Salgado apresen-
tou imagens e relatou que 

o depósito para acondi-
cionamento de medica-
mentos do Pronto Aten-
dimento de Ibatiba não 
está em condições para 
armazenar produtos de 
saúde.

O vereador ainda desta-
cou que o farmacêutico 
responsável pelo local 
declarou que procurou o 
secretário municipal em 
busca de soluções e não 
foi atendido.

O vereador Beto da Saú-
de, durante o expedien-
te da Câmara, recebeu 
a informação e comuni-
cou que a equipe da Se-
cretaria de Saúde vai se 
comprometer a realizar 
reparos no depósito de 
medicamentos.

“Precisamos 
melhorar a 

qualidade da água 
em Santa Clara. 

Cobramos desde o 
ano passado e nada 

foi feito”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Gostaria que 
enviassem máquinas 

para Crisciúma e 
restabelecessem as 

estradas, para que 
os ônibus escolares 

possam transitar com 
mais segurança”.

Jorcy Miranda Sangi
VEREADOR

“Precisamos tomar 
providências sobre 
o cumprimento do 

contrato de prestação 
de serviços de obras 

nas ruas paralelas à BR 
262, que estão cheias 

de buracos”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR

“É um absurdo 
estocarem 
medicamentos num 
ambiente que não 
tem porta, ou seja, 
utilizam uma folha 
de madeirite como 
porta e, o pior, tem 
poeira e lixo perto. 
É um verdadeiro 
amontoado de 
medicamentos, 
colocando em risco 
a qualidade dos 
produtos”.

Luciano Salgado
VEREADOR



4
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Vereadores também 
aprovaram alteração 
de um artigo sobre 
tempo de uso da 
tribuna: de 20 para 
10 minutos para 
cada parlamentar

A partir deste mês, a Câmara 
de Ibatiba iniciará os traba-
lhos de revisão e atualização 
do Regimento Interno do 
Legislativo municipal, cuja 
data de criação é de 1983. 
Na sessão do dia 10 de abril, 
os parlamentares votaram a 
instalação de uma Comis-
são Especial, nomeada pela 
Mesa Diretora, e que será 
formada pelos vereadores 
Silvio do Barateiro, Luciano 
Salgado e Beto da Saúde.

Os vereadores nomeados 
ficarão responsáveis por es-
tudar, avaliar e propor atua-
lização do documento.

“Me sinto honrado ao com-
por essa Comissão. Será um 

Câmara vai revisar 
Regimento Interno

prazer, pois é um sonho de 
quando fui presidente desta 
Casa. Nosso Regimento In-
terno está muito ultrapas-
sado e em desacordo com 
o nossa Lei Orgânica”, co-
mentou o vereador Silvio do 
Barateiro.

MEnos TEMPo 
nA TRIbunA
Ainda durante a sessão, os 
vereadores aprovaram a al-
teração de um artigo do 
atual Regimento Interno, 
que dispõe sobre o tempo 
de uso da tribuna no período 
de expediente, passando de 
20 minutos para 10 minutos 
para cada parlamentar. Sete 
vereadores assinaram como 
autores do projeto, por con-
siderarem que as sessões 
ordinárias estão ultrapas-
sando o tempo de três horas 
regimentais.

O Projeto de Resolução 
também contou com a apro-

Para homenagear ex-pre-
feitos de Ibatiba, a Câ-
mara aprovou projeto de 
Resolução durante a ses-
são extraordinária do dia 
30 de abril, que institui a 
Comenda Parlamentar Le-
opoldino Ribeiro da Silva. 
A honraria será entregue 
anualmente a quatro ex-
-gestores do município, 
pelos relevantes serviços 
prestados à população.

Leopoldino Ribeiro da Sil-
va, o popular Dico Ribeiro, 
também foi um dos ícones 
do tropeirismo de Ibatiba. 

“A iniciativa visa reconhe-

cer o trabalho dos ges-
tores que passaram pela 
administração de Ibatiba 
e que vivenciaram a rotina 
de crescimento da cidade, 
tanto politicamente como 
economicamente nesses 
últimos anos”, comen-
tou o Presidente da Casa 
de Leis, Marcus Rodrigo 
Amorim de Freitas, (Mar-
cus Delega).

“É mais uma forma de 
tentarmos homenagear 
as pessoas em vida. Todos 
eles foram importantes 
para o município, no seu 
tempo”, avaliou o verea-
dor Luciano Salgado.

Comenda 
Parlamentar 
vai homenagear 
ex-prefeitos
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vação das Comissões de Le-
gislação, Justiça e Redação, 
mas gerou discussões entre 
os vereadores.

“Compreendo que a sessão 
está longa, cansativa e que 
temos problemas com a 
programação da transmis-
são ao vivo. Mas sou contra, 
pois nos reunimos apenas 
duas vezes por mês e ainda 
teremos que reduzir o tem-
po no plenário. Vamos nos 
reunir três vezes por mês, 
então!”, sugeriu o vereador 
Luciano Salgado, contrário à 
votação da matéria.

Favorável à redução de tem-
po no uso da tribuna, o ve-
reador Ezequias Mariano 
(foto) justificou: “O verea-
dor tem um tempo a mais 
pra falar caso ele represente 
alguma Comissão, tem tam-
bém a prerrogativa para dis-
cutir o projeto, e tem mais 
um tempo pra falar como 
líder de bancada. Então, são 
espaços que ele pode utilizar 
além da tribuna”, comentou 
o parlamentar.

Ao final, o projeto foi apro-
vado por seis votos a dois.

<	Ícone do município, o tropeirismo, na pessoa do popular Dico Ribeiro, 
servirá de inspiração e tema de honraria instituída pela Casa de Leis

<	Câmara iniciará so trabalhos de revisão e atualização do Regimento Interno

<	Mesa Diretora nomeou a Comissão Especial que será formada pelos 
vereadores Silvio do Barateiro, Luciano Salgado e Beto da Saúde
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Projeto de Lei 
é aprovado e 
propõe a oferta de 
serviços de saúde, 
consultas jurídicas 
e emissão de 
documentos

O Projeto de Lei Ibatiba Mais 
Social, apresentado aos vere-
adores no início de fevereiro 
pelo Presidente da Casa de 
Leis, Marquinho Delega, foi 
aprovado por unanimidade 
na sessão do dia 10 de abril. 
A proposta, caso seja sancio-
nada pelo gestor municipal, 
consiste na realização de um 
mutirão de serviços diversos 
para a população.

“Seria um dia inteiro com a 

oferta de diversos serviços 
gratuitos de saúde, con-
sultas jurídicas, emissão de 
documentos, entre outros, 
de forma mais rápida para 
a população. ”, explicou o 
Presidente da Câmara.

Se aprovado pelo Executivo, 
o Ibatiba Mais Social deverá 
ser realizado pela munici-
palidade em parceria com 
outros órgãos e entidades, 
além de voluntários.

A proposta é que o evento 
aconteça no mês de no-
vembro, quando é come-
morado o aniversário de 
emancipação de Ibatiba.

Mutirão de serviços 
gratuitos para a 
população O novo modelo de plantões 

de funcionamento das far-
mácias e drogarias de Ibatiba 
foi aprovado pela Câmara de 
vereadores no final de abril, e 
contou com duas alterações, 
quanto o número de esta-
belecimentos no plantão e o 
horário de início e término. 

A proposta, baseada em su-
gestões dos próprios empre-
sários e funcionários dos es-
tabelecimentos, é para que 

Plantão de 
funcionamento 
das farmácias 

o plantão tenha início às 12h 
de sábado e vá até o sábado 
seguinte, no mesmo horário. 
Antes, o plantão tinha início 
às 14h. Ainda de acordo com 
o novo projeto, duas farmá-
cias ficarão de plantão, em 
forma de rodízio. 

A escala será determina-
da pela Vigilância Sanitá-
ria Municipal e deverá ser 
aprovada pelo Chefe do Po-
der Executivo.

“O intuito é ressaltar 
a cidadania”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE



Tropeiro Armando 
da Silva Machado 
é homenageado 

Vereadores relataram 
personalidade do 
tropeiro, considerado 
um dos ícones da 
cultura de Ibatiba

Como forma de expressar a 
importância de personalida-
des como o senhor Armando 
da Silva Machado para a cultu-
ra e a história do município, os 
vereadores de Ibatiba home-
nagearam o tropeiro, falecido 
no dia 1º de abril de 2015, com 
depoimentos e proposições. 

Considerado um dos ícones 
do tropeirismo no município, 
“tio Armando”, aos 10 anos de 

idade, iniciou sua 
paixão pela tropa 
acompanhando 
um tio. E seguiu 
como tropeiro 
por 50 anos.

“Aprendi muito 
com o tio Ar-
mando. Vimos 
muitos desfi-
les de carros de 
boi juntos, de tropas, de 
rodeios. São eventos em 
que ele sempre participava, 
mantendo a tradição e re-
lembrando seu papel como 
ícone do tropeirismo”, lem-
brou o Presidente da Câma-
ra Marcus Delega.

6
em Ação

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

da Constituição de 1988, 
assumindo funções que po-
dem ser alencadas em três 
grupos:

Função Legislativa – trata 
da elaboração de leis, den-
tro do que é de competên-
cia exclusiva dos municípios, 
cujos itens estão fixados no 
art. 30 da Constituição, en-
tre os quais estão a fixação 
dos tributos e a aplicação 
das rendas municipais, a 
elaboração das diretrizes or-
çamentárias, a ocupação do 
solo urbano, e a proteção do 
patrimônio municipal. É a 
função que mais se destaca, 
porque é por meio das leis 
que os cidadãos têm seus di-
reitos assegurados. São elas 
que asseguram a harmonia 
entre os poderes, orientam 
a vida das pessoas e da ad-
ministração pública. O pre-
feito, por exemplo, só pode 
fazer o que a lei determina. 

Função Fiscalizadora – tra-
ta do controle do exercício 
da administração do muni-
cípio e das ações do prefei-
to. A partir do orçamento 
municipal, por exemplo, a 
Câmara tem duas atribui-
ções: acompanhar a exe-
cução do orçamento, veri-
ficarndo se o prefeito está 
aplicando os recursos para a 
melhoria do município; e fa-
zer o julgamento das contas 
apresentadas pelo prefeito.

Função Deliberativa – de-
corrente das demandas 
administrativas internas da 
Câmara, necessárias para 
que a Casa possa  desempe-
nhar as suas funções, dentre 
as quais podemos citar a 
criação de quadro de pesso-
al, a fixação dos salários dos 
seus servidores, e a elabora-
ção do Regimento Interno.

NA próxIMA EDIção
Vamos saber mais sobre o 
funcionamento da Câma-
ra Legislativa, a “Casa de 
Leis” do cidadão.

Os vereadores Silvio do Ba-
rateiro, Lili da Barbearia e 
Luciano Salgado também 
expressaram a importância 
do tropeiro para Ibatiba.
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“O senhor Armando foi um 
dos grandes tropeiros que 
ajudaram a escrever a história 
de Ibatiba. Com seus animais, 
na época como tropeiro, 
ele andou muito por essas 
terras”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR

“Ibatiba é hoje conhecida como 
Capital Capixaba do Tropeiro devido a 
personalidades como o senhor Armando. 
Também quero propor um estudo de 

viabilidade para 
alterar um trecho 
da Avenida Afonso 
Cláudio, a ser 
denominada Avenida 
Comendador 
Tropeiro Armando 
da Silva Machado”.

Luciano Salgado 
VEREADOR

“Tenho muitas lembranças 
boas do tio Armando durante a 
minha infância, de quando ele 
comercializava seus produtos. 
Que Deus conforte a família”.

Lili da Babearia
VEREADOR

Na edição passada nós fa-
lamos um pouco sobre o 
prefeito e suas funções. 
Agora vamos entender um 
pouco das funções da CÂ-
MArA MUNICIpAL e seus 
VErEADorES. No Brasil, a 
câmara municipal, câmara 
de vereadores ou câmara 
legislativa, é o órgão 
LEgISLAtIVo da adminis-
tração dos municípios, con-
figurando-se como a as-
sembleia de representantes 
dos cidadãos ali residentes. 
Vejamos o que seria um ór-
gão legislativo, diferente do 
executivo, que é represen-
tado pelo prefeito.

os três poderes
No mundo moderno a 
grande maioria dos países 
tem a sua política geren-
ciada pelo regime demo-
crático representativo, que 
tem algumas característi-
cas marcantes. Uma delas 
trata da escolha dos repre-
sentantes através do voto; 
a outra trata da divisão dos 
poderes. Ainda na Antigui-
dade, Aristóteles instuiu 
uma primeiro noção da di-
visão de poderes na políti-
ca, que foi reforçada pelo fi-
lósofo do liberalismo inglês 
John Locke em 1653. Mas 
quem propôs uma formu-
lação definitiva para essa 
teoria foi o francês Montes-

quieu, na obra “O Espí-
rito das Leis”, de 1748. 

A obra inspirou a De-
claração dos Direitos 

do Homem e do 
Cidadão, elabora-

da em 1789, durante 
a Revolução Francesa, 

quando se definiu que um 
grupo ficaria responsável 
pela criação das leis (Legis-

lativo), outro pela execução 
dessas leis (Executivo) e um 
terceiro deveria verificar se 
elas estariam sendo cum-
pridas (Judiciário). E assim 
acontece no Brasil, e na 
maior parte dos países.

Fica então sob a respon-
sabilidade das Câmaras 
Municipais criar as leis para 
disciplinar o funcionamen-
to dos municípios. Ela deve 
atender às determinações 
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