
mos tratar nossos especiais 
com igualdade, boa educação 
e promover atividades, como a 
prática de esportes. Parabéns 
ao Silvio do Barateiro pela in-
cansável luta e aos funcioná-
rios da Apae e Pestalozzi que 
tratam os alunos com muito 
amor”, disse o presidente da 
Câmara, Marquinho Delega.

O proponente da sessão sole-
ne, vereador Silvio do Baratei-
ro, comentou que o evento é 
uma forma de reconhecer as 
pessoas que doaram e doam 
seu tempo para trabalhar pe-
las instituições. “É uma hon-
ra participar do evento na 
Casa de Leis. As homenagens 
são para os que trabalharam 
visando à inclusão de centenas 
de crianças, presentes na es-
cola e na sociedade, para que 
elas participem ativamente do 
processo de ensino-aprendi-

Evento destacou 
atuação de 24 fun-
cionários das entida-
des filantrópicas de 
Ibatiba, pelos serviços 
prestados aos alunos 
e familiares

Como forma de reconhecer 
a atuação e os serviços pres-
tados pelos profissionais que 
atuaram e atuam na Apae e na 
Pestalozzi de Ibatiba, a Câma-
ra Municipal realizou Sessão 
Solene no dia 28 de agosto, 
que reuniu dezenas de alunos, 
familiares e funcionários das 
instituições. O evento tam-
bém encerrou as festividades 
da Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla, realizada entre 
os dias dia 21 e 28. Em Ibatiba, 
a programação contou com 
passeata, missa, culto e semi-

em Açãoem Ação
nário sobre inclusão.

Durante a sessão solene, os 
participantes puderam acom-
panhar as homenagens aos 24 
profissionais, que receberam 
certificados das mãos do Pre-
sidente da Casa de Leis, Mar-
cus Rodrigo Amorim Florindo 
(Marquinho Delega), e dos 
vereadores Silvio do Baratei-
ro, Ezequias Mariano, Lili da 
Barbearia e Ivanito Barbosa. A 
cerimônia contou ainda com a 
presença do prefeito José Al-
cure de Oliveira, do presidente 
da Apae, José Maria Belo, da 
representante da Pestalozzi, 
Iná Borel Florindo, e demais 
representantes da sociedade 
civil e do poder público.

“Homenageamos pessoas que 
lutaram e lutam pelas pessoas 
com deficiência intelectual e 
múltipla do município. Deve-
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Profissionais da Apae e Pestalozzi 
são homenageados pela Câmara

zagem. Nossa luta é para que 
nossos jovens sejam tratados 
como iguais”, avaliou.

“Parabenizo a todos que tra-
balham nessas entidades e ao 
vereador Silvio pelos trabalhos 
referentes a essas institui-
ções”, comentou o vereador 
Lili da Barbearia.

Para o vereador Ivanito Barbo-
sa, todas as iniciativas da Apae 
e da Pestalozzi devem ser vis-
tas com prioridade. “Podem 
contar com todos nós, parla-

Câmara propõe audiência pública 
para sanar dúvidas referentes ao 
novo traçado na divisa territorial 
entre MG e ES.

Projeto de Lei, aprovado em 1º 
turno, cria o Dia do Agricultor 
e a Semana Municipal da 
Agricultura Familiar.

Aprovada Lei para concessão 
de aluguel social temporário 
às famílias do município em 
situação de risco.pág3pág2 pág4

mentares, para ajudar no que 
for preciso, visando a melhoria 
dos projetos das instituições”.

Durante a sessão solene, alu-
nos das instituições fizeram 
apresentações culturais, com 
coral e leitura de poesias.  
“Agradecemos à Casa de Leis 
por nos acolher mais uma vez, 
pra juntos finalizarmos a Se-
mana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múl-
tipla”, ressaltou Gisele Gomes 
de Freitas, coordenadora téc-
nica da Apae de Ibatiba.

<	Apresentações culturais abrihantaram a Sessão Solene
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Este mês, especialmente, 
quero destacar a importân-
cia da atuação de entidades 
como a Apae e a Pestalozzi 
no município de Ibatiba. Há 
anos acompanhamos os 
trabalhos dessas institui-
ções e não nos cansamos 
de reconhecer os dirigentes, 
profissionais, voluntários, 
alunos e familiares que tan-
to lutam para dar dignidade 
aos atendidos, às pessoas 
com deficiência intelectual 
e múltipla. É um trabalho 
muito bonito, feito com 
muito amor e que deve, 
diariamente, ser reconheci-
do por toda a população. 

Com essa ideia, realizamos 
no final de agosto uma 
sessão solene para home-
nagear essas pessoas que 
desenvolvem importantes 

trabalhos sempre pensando 
em melhores condições de 
vida, de sociabilidade e em 
como incluir os alunos com 
deficiência na sociedade.

Aproveito este espaço para 
parabenizar o José Ubaldo 
pelo seu trabalho incansável 
em prol da Casa Reviver, e 
que leva a instituição a frente, 
pensando no projeto social de 
recuperação de dependentes 
químicos. Sabemos que o uso 
de drogas destrói famílias e 
desestrutura muitas pessoas. 

Com a finalidade de reverter 
esse quadro, nós devemos 
transpor as dificuldades e aju-
dar no que for preciso para 
que iniciativas como essa se 
tornem realidade e resultem 
na reestruturação de dezenas, 
e até mesmo centenas de fa-

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
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Boa leitura a todos, 
e contem comigo!!

Atenção especial as nossas 
instituições filantrópicas

mílias ibatibenses. Contem 
conosco para transformar 
Ibatiba em uma cidade cada 
vez melhor para se viver.

Para sanar dúvidas referentes 
ao novo traçado das divisas 
entre Minas Gerais e Espírito 
Santo, a Câmara de Ibatiba vai 
propor uma audiência pública 
no município com represen-
tantes do Idaf para que mo-
radores da área urbana e rural 
obtenham informações sobre 
as mudanças.  Ibatiba será im-
pactada pelas alterações e al-
guns proprietários rurais preci-
sarão mudar documentações.

As mudanças devem come-
çar a valer oficialmente no 
início de outubro.  Com as al-
terações limítrofes, o Espírito 
Santo ganhará 20 quilômetros 
quadrados, mas perderá ou-
tras terras, como os 1,4 qui-
lômetros quadrados de Iúna e 
Ibatiba. 

A correção dos mapas faz par-
te de uma demanda dos ser-
viços do Estado para atender 
o Cadastro Ambiental Rural, 

Câmara propõe audiência 
pública sobre mudança na 
divisa territorial entre MG e ES

processos de licenciamentos, 
registros imobiliários, certifi-
cados de imóvel rural, entre 
outros.

“As divisas estão passando 
por um ajuste fino, pois hoje 
os serviços de licenciamento 
do Estado estão atrelados ao 
georeferenciamento. Come-
çamos a passar os dados do 
papel para o computador e 
apareceram divergências en-
tre os mapas do IBGE, do ES 
(IDAF) e de MG (IGTEC) e a 
partir disso estamos tentan-
do ajustar essas diferenças”, 
explicou Vailson Schineider, 
chefe da seção de Geografia e 
Cartografia do Idaf.

As mudanças impactarão mais 
as áreas rurais, cujos proprie-
tários precisarão atualizar seus 
cadastros, e essa atualização 
dará mais segurança jurídica, 
uma vez que as divergências 
serão resolvidas. 

PortAriA 
PArA o PiCo 
DA BAnDEirA
As alterações já estão em 
comum acordo entre os es-
tados, com exceção da divi-
sa em Dores do Rio Preto, o 
que poderá impactar a re-
gião de Pedra Menina onde 
está localizada a entrada 
para o Parque Nacional do 
Caparaó e caminho para 
subida ao Pico da Bandeira. 
Em setembro, técnicos do 
Idaf e do IGTec realizarão 
um trabalho de campo em 
Dores do Rio Preto para ma-
pearem com exatidão as li-
nhas que dividem as terras.
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Projeto de Lei cria 
o Dia do Agricultor 
e a Semana Muni-
cipal da Agricultura 
Familiar, a serem 
comemorados em 
outubro. Aprovação 
da matéria será em 
dois turnos

Como forma de homenagear 
os agricultores ibatibenses, os 
vereadores aprovaram em 1º 
turno o projeto de Lei, de au-
toria do Presidente da Câma-
ra Municipal, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo, que institui 
o Dia do Agricultor Familiar e 
a Semana Municipal da Agri-
cultura Familiar. A aprovação 
final da matéria deverá ser 
votada na sessão do dia 10 de 
setembro.

De acordo com o projeto, a 
comemoração será integrada 
ao calendário de eventos da 
cidade, acontecerá anualmen-
te, no dia 02 de outubro, e 
deverá contar com uma pro-

gramação voltada para o de-
senvolvimento da atividade, 
com o objetivo de fortalecer e 
incentivar a agricultura fami-
liar, as cooperativas e ações de 
gestão e comercialização.

Após sancionada pelo Execu-
tivo, a homenagem terá iní-
cio ainda este ano, com uma 
sessão solene na Casa de 
Leis, onde produtores rurais 
receberão certificados em re-
conhecimento aos trabalhos 
e investimentos realizados 
no município.

“Com a Semana da Agricultu-
ra Familiar poderemos, com a 
ajuda do poder público e en-
tidades parceiras, promover 
cursos e palestras e discussões 
para incentivar políticas públi-
cas, viabilizar oportunidades 
e alternativas para o home do 
campo se desenvolver e, con-
sequentemente, desenvolver 
a nossa economia”, explicou o 
Presidente da Câmara, Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo.

Homem do campo receberá 
homenagens em Ibatiba

Benefícios para as comunidades rurais
Limpeza, coleta de 
lixo, manutenção 
e construção de 
pontes, e reforma 
de unidades de 
saúde são alguns 
dos requerimentos 
dos parlamentares

Constantemente, os verea-
dores de Ibatiba discutem, 
discursam e são autores de 
diversos requerimentos vol-
tados para sugestão de me-
lhorias a serem executadas 
pela gestão municipal em 
comunidades rurais. Limpe-
za, coleta de lixo, manuten-
ção e construção de pon-
tes, e reforma de unidades 
de saúde foram algumas 
das cobranças dos parla-
mentares durante a sessão 
do dia 25 de agosto. 

A comunidade de Santa 
Maria de Cima, por exem-

plo, comemora a reforma do 
posto de saúde. “A gente co-
bra por melhorias constantes 
para a região rural, como a 
reforma do posto de saúde. A 
obra está ficando muito boa e 
a população merece ser bem 
tratada. Aguardamos obras 
para os moradores de Crisci-
úma também”, comentou o 
vereador Ivanito Barbosa.

O vereador Jorcy Sangi des-
tacou sobre os serviços de 
iluminação pública na zona 
rural, que ainda é deficiente. 
“Ainda existem muitas lâm-
padas queimadas nas comu-
nidades, prejudicando a se-
gurança dos moradores”.

CAixAS SECAS
Já o vereador Ezequias Maria-
no lembrou que o poder pú-
blico precisa investir também 
na construção de caixas se-

cas. “Nossos produtores não 
têm condições de fazer caixas 
de contenção particulares. Se 
o poder público não ajudar, 
pode prejudicar áreas rurais 
importantes de agricultores e 
cafeicultores”, justificou. 

“Estive na comunidade do Pon-
tal e a associação comunitária 
precisa de peças para o trator, 
para poderem trabalhar e be-
neficiarem toda a comunida-
de rural. A máquina foi doada, 
mas dependem de implemen-
tos. Vamos nos unir pra tentar 
ajudá-los”, solicitou o vereador 
João Brito (Jango).

“Poderíamos ter em todas as 
casas da zona rural fossas sépti-
cas para que o esgoto não fosse 
parar nos nossos rios e córre-
gos, e ter uma melhor quali-
dade de água. Também temos 
que investir nas margens dos 
rios”, Ezequias Mariano.

“Ainda existem muitas 
lâmpadas queimadas 

nas comunidades”.

Jorcy Sangi
VEREADOR

“Também temos que 
investir na qualidade 

da nossa água”.

Ezequias Mariano
VEREADOR

“A gente cobra 
melhorias constantes 

para a região rural”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“No Pontal precisam 
de peças para o trator. 
Vamos tentar ajudar”.

João Brito
VEREADOR

4 O Dia do Agricultor Familiar 
será comemorado anualmen-
te em Ibatiba, no dia 02 de 
outubro, e no mesmo período 
acontecerá a Semana Munici-
pal da Agricultura Familiar, a 
ser promovida pela Prefeitura 
de Ibatiba, em parceria com 
órgãos e entidades do setor. 

4 A Agricultura Familiar con-
siste em uma forma de or-
ganização social, cultural, 

econômica e ambiental, na qual 
são trabalhadas atividades agro-
pecuárias e não agropecuárias 
de base familiar, desenvolvidas 
em estabelecimento rural ou em 
áreas comunitárias próximas, ge-
renciadas por uma família com 
predominância de mão de obra 
familiar e que apresenta papel 
relevante para o desenvolvimento 
da região e do País.

4 Apresenta importante função para 
garantir a segurança alimentar, pre-
servando os alimentos tradicionais, 

além de contribuir para uma 
alimentação balanceada, para a 
proteção da agrobiodiversidade 
e para o uso sustentável dos 
recursos naturais.

4 É responsável por mais de 
70% dos alimentos que che-
gam à mesa dos brasileiros.

4 Considerando o número de 
estabelecimentos rurais, a 
Agricultura Familiar consegue 
empregar três vezes mais do 
que a Agricultura não Familiar.

“É uma forma de valorizarmos o trabalho árduo 
e de extrema importância para nossa economia. 
O agricultor merece esse reconhecimento”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE

SESSão SoLEnE

SAiBA MAiS

A Câmara de Ibatiba realizará uma sessão solene no dia 02 outu-
bro (sexta-feira), às 19h, para homenagear agricultores familia-

res do município que se destacaram em iniciativas do setor e ajudaram a promover o desenvol-
vimento rural na região. Os homenageados serão nomeados pelos vereadores.
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Município poderá 
conceder o benefício 
em caráter tempo-
rário aos cidadãos e 
famílias residentes 
no município em 
situação de risco

Na sessão do dia 11 de agos-
to, os vereadores de Ibatiba 
aprovaram o projeto de Lei 
que dispõe sobre a conces-
são do benefício eventual 
de aluguel social. De acordo 
com o projeto, o município 
poderá conceder o benefício 
em caráter temporário aos 

Câmara aprova 
Lei para concessão 
de aluguel social 
em Ibatiba

cidadãos e famílias residen-
tes no município em situa-
ção de risco. 

Com o benefício temporário 
(não podendo exceder a seis 
meses, exceto em situação 
de desabrigo), o poder pú-
blico visa assegurar a sobre-
vivência e a reconstrução da 
autonomia do indivíduo em 
decorrência de situação de 
calamidade pública emer-
gencial ou de situação de 
vulnerabilidade temporária. 

Ainda de acordo com o pro-
jeto de Lei, para receber o 
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benefício a administração 
pública realizará uma série 
de avaliações, entre elas, 
emitir decreto municipal 
que reconheça a situação de 
calamidade pública ou com-
provação de risco habitacio-
nal, por laudo emitido pela 
Defesa Civil. Além disso, o ci-
dadão deve estar cadastrado 
no CadÚnico, e deve passar 
por análise socioeconômica 
realizada por técnico do Cras 
ou Creas, entre outros re-
quisitos. O benefício deverá 
ser pago pelo poder público 
diretamente ao locador do 
imóvel.

Para melhorar o atendi-
mento e dar agilidade ao 
acesso a informações dos 
pacientes do Sistema Único 
de Saúde – SUS, a Prefeitu-
ra de Ibatiba, por meio da 
Secretaria de Saúde, iniciou 
a atualização cadastral dos 
moradores do município. 
Para realizar a atualização 
do cartão do SUS ou se ca-
dastrar pela primeira vez, o 
usuário deve comparecer 
à secretaria de saúde com 
documento de identidade, 
CPF e comprovante de re-
sidência. No caso das crian-
ças, é preciso levar a Certi-
dão de Nascimento. 

A atualização cadastral dos 
usuários do SUS faz parte 
do processo de informatiza-
ção, o e-SUS, do Ministério 
da Saúde em todos os mu-
nicípios. O cartão é exigido 
para qualquer tipo de aten-
dimento pelo SUS e a atua-

lização vai facilitar o acesso 
à rede. Por meio do cartão 
é possível verificar todas as 
informações do paciente, 
desde o agendamento de 
consultas até a realização 
de exames.

“A atualização do cartão 
do SUS é importante, pois 
quem está com o cartão 
provisório terá dificulda-
des para ser atendido no 
Posto de Saúde, tendo a 
necessidade de ser atuali-
zado, o que acarretará em 
uma demora no atendi-
mento ao cidadão”, expli-
cou Elina Florindo Silveira, 
coordenadora de Estraté-
gia da Saúde da Família, 
de Ibatiba.

Ainda de acordo com a co-
ordenadora, os números 
de registro do cidadão nos 
cartões definitivos come-
çam com o número 7.

Moradores de 
Ibatiba devem 
atualizar Cartão 
do SUS

Para atualização e cadastramento para obter o Cartão do 
SUS definitivo a pessoa deverá comparecer a Secretaria 
Municipal de Saúde, levar as seguintes documentações:

4Cópia RG;

4Cópia CPF;

4Cópia Comprovante de Residência.

Para mais informações ligue (28) 3543-1614.
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Poder público 
não poderá usar 
logomarca 
que identifique 
o período 
administrativo

O documento fiscal 
emitido pela internet 
substituirá as tradi-
cionais notas fiscais 
de serviços impressas

Na sessão do dia 25 de agos-
to, os vereadores aprovaram 
o projeto de Lei do Executi-
vo que institui o Sistema de 
Nota Fiscal Eletrônica (NFSe) 
e declaração eletrônica men-
sal do imposto sobre servi-
ços de qualquer natureza. A 
ação, ainda sem previsão de 
ser implantada, vai permitir 

Ibatiba terá 
Nota Fiscal 
Eletrônica

que empresas prestadoras de 
serviços possam se cadastrar 
no portal da Prefeitura de 
Ibatiba e emitir notas a partir 
do novo sistema.

O documento fiscal emitido 
pela internet substituirá as 
tradicionais notas fiscais de 
serviços impressas, viabili-
zando não só o controle fis-
cal e de arrecadação do mu-
nicípio, mas também dando 
agilidade às empresas.

O projeto de Lei recebeu 
emenda do vereador Lucia-

no Salgado, quanto à im-
plantação do projeto Nota 
Ibatiba, que consiste em 
um programa de incentivo 
para que os consumidores 
exijam a nota fiscal e para 
que as empresas se prontifi-
quem a emití-las, por meio 
de incentivos fiscais.

O vereador explicou que a 
ação pode aumentar a arre-
cadação de impostos. “Vai 
modernizar a atual arreca-
dação. Não estamos criando 
novos impostos ou criando 
obstáculos, é apenas para 
modernizar. A Nota Ibatiba 
é uma forma de incentivar 
a população a pedir a nota, 
para que a Prefeitura cres-
ça sua arrecadação e pos-
sa pensar em alguma coisa 
como prêmios e brindes ou 
créditos para serem descon-
tados no IPTU”, sugeriu Lu-
ciano Salgado.

Emenda à Lei Orgâ-
nica proíbe uso de 
qualquer símbolo que 
identifique a gestão 
da administração 
pública 

Foi votada e aprovada em dois 
turnos a emenda à Lei Orgâni-
ca que proíbe uso de logomar-
ca, cores, frases ou qualquer 
símbolo que identifique a ges-
tão (período) da administração 
pública. A proposta também 
proíbe a fixação de imagem do 
chefe do poder nas repartições 
públicas. 

De acordo com a Emenda, “a 
publicidade de atos, progra-

mas, obras, serviços e campa-
nhas dos órgãos públicos terá 
caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela 
não podendo constar elemen-
tos que caracterizam promo-
ção pessoal de autoridades, de 
servidor público ou de partido 
político, ficando a adminis-
tração municipal proibida de 
utilizar logomarcas, slogans, 
jingles, cores, frases, imagens 
ou quaisquer outros símbolos 
que guardem associação com 
a figura do gestor público ou 
de períodos administrativos, 
ainda que custeada por enti-
dade privativa”. Também fica 
vedada a imagem do chefe do 
poder de órgão nas reparti-
ções públicas. 

A proposta, de autoria do 
vereador Luciano Salgado, 
se adapta à Emenda Cons-
titucional promulgada pela 
Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo, no dia 19 
de maio deste ano. O par-
lamentar destacou que a 
legislação também evitará 
o desperdício de recursos 
públicos ao término de 
uma gestão ou período 
administrativo. “Sempre, 
um Prefeito usa cores de 
sua campanha nos prédios 
públicos ou a logomarca da 
administração nos veícu-
los, e estamos pondo fim 
nessa possibilidade”, de-
clarou o vereador Luciano 
Salgado.

“A Nota Ibatiba 
é uma forma 
de incentivar a 
população a pedir 
a nota, de certa 
forma forçando as 
empresas a fazerem 
a emissão, para que 
a Prefeitura cresça 
sua arrecadação”.

Luciano Salgado
VEREADOR

A Nota Fiscal Eletrônica é um documento fiscal de existên-
cia apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, 
com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação 
de prestação serviços, ocorrida entre as partes, e cuja vali-
dade jurídica é garantida pela assinatura digital do emissor 
(garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pela 
Secretaria de Finanças, do documento eletrônico, antes da 
ocorrência da circulação ou saída da mercadoria.

o quE é notA FiSCAL DE 
SErviçoS ELEtrôniCA (nFSE)



Comunidade do 
Córrego Pontal 
recebe investimento 
para instalar 
secador de café

Vereadores 
aprovaram repasse 
de R$ 18,9 mil 
para associação de 
produtores de Ibatiba

Mais uma comunidade rural 
de Ibatiba será beneficiada 
com convênio aprovado pela 
Câmara Municipal. Agora, a 
Associação Comunitária do 
Córrego Pontal deverá receber 
recursos no valor de R$ 18,9 
mil destinados a instalação de 

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 .

Assim também é quando 
o vereador assume a fun-
ção fiscalizadora sobre as 
ações da administração, 
cuidando da aplicação dos 
recursos e zelando pelo bom 
desempenho do Prefeito. 
Para que isso funcione, o 
vereador deve estar atento 
ao que acontece no muni-
cípio, andando pelas ruas e 
indo diretamente à Prefei-
tura. É também desse jeito 
que o vereador atua junto 
à sua comunidade, visitan-
do e conversando com os 
moradores, e discutindo as 
melhores soluções para os 
problemas da cidade. Daí 
podemos entender que 
grande parte do trabalho 
do vereador não é feito na 
Câmara.

Mas ele também precisa ir à 
Câmara, porque é lá que ele 
vai apresentar as propostas 
feitas pela população, além 
de receber, avaliar e votar 
as propostas apresentadas 
pelos demais vereadores e 
pela Prefeitura, através dos 
Projetos de Lei. Tudo isso é 
realizado nas SESSõES DA 
CâMArA, que acontecem 
periodicamente, duas ou 
três vezes por mês, abertas 
à toda a população. Mas o 
vereador não precisa espe-
rar pelas sessões para apre-
sentar as suas propostas, 
elas podem ser feitas dire-
tamente ao Prefeito, atra-
vés de INDICAÇõES. Isso 
acontece quando a comu-
nidade precisa de um ajus-
te no calçamento, de um 
quebra-molas ou da troca 
de uma lâmpada no poste 
- essas demandas não preci-
sam ser lavadas ao plenário. 
Mas elas acabam ganhando 
força quando são apresenta-
das pelo colegiado, ou seja, 
quando são apoiadas por to-
dos os parlamentares.

NA próxIMA EDIÇão
Vamos falar um pouco 
mais sobre os Projetos de 
Lei discutidos na Câmara.
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o QUE FAZ UM 
VErEADor?
Vamos tentar mostrar nesta 
edição como é o dia de tra-
balho de um vereador, tanto 
na Cãmara  quanto junto à 
Prefeitura e no atendimen-
to à população à qual ele 
deve representar.

Ao longo das nossas con-
versas sobre política, vi-
mos que o VErEADor é 
o político mais próximo do 
povo, sendo eleito por uma 
comunidade ou classe para 
representar este grupo na 
arena política, deliberando, 
apresentando ideias e dis-
cutindo junto aos demais 
vereadores – cada um re-
presentando o seu grupo – 
sobre as propostas que são 
sugeridas pela Prefeitura ou 
pela própria Câmara de Ve-
readores. Algumas propos-
tas só podem ser sugeridas 
pela Prefeitura, ou seja, são 
de responsabilidade exclusi-
va do poDEr ExECUTIVo, 
principalmente aquelas que 
originem despesas, como a 
criação de cargos públicos.

Mas grande parte delas deve 
ser apresentada pelos verea-
dores, pois  uma das funções 
primordiais dos vereadores 
trata da elaboração de leis 
que busquem eficiência na 
organização social, econô-
mica e administrativa do 
município, relacionadas aos 
sistemas tributários e aos 
serviços públicos, por exem-
plo. Para isso, os vereadores 
são divididos em grupos, que 
compõem as CoMISSõES, 
cada uma responsável por 
uma determinada área. Es-
sas comissões devem se 
reunir periodicamente para 
discutir, elaborar e avaliar as 
propostas apresentadas na 
Câmara. O próprio vereador 
também pode propor uma 
Lei, apresentando um Pro-
jeto de Lei à Câmara, que 
é avaliada pela comissão 
responsável e pelo setor ju-
rídico da Câmara, também 
conhecido como proCU-
rADorIA. Bom, neste que-
sito, o vereador pode atuar 
na Câmara ou em qualquer 
outro lugar.

um secador de café, conforme 
projeto aprovado por unani-
midade pelos vereadores na 
sessão do dia 11 de agosto. 

Os valores deverão ser re-
passados conforme o plano 
de trabalho apresentado ini-
cialmente pela Associação 
ao Poder Público. A entidade 
deverá ainda prestar contas 
mensalmente dos valores re-
cebidos, sob pena de não ser 
liberada a parcela seguinte.

“Mais um passo importante foi 
dado para que as associações 
se fortaleçam com a ajuda 
desses benefícios e possam 
finalmente instalar os equipa-
mentos. A luta dos produtores 
continua e com o nosso apoio 
poderemos mais”, avaliou o 
Presidente da Casa de Leis, 
Marquinho Delega.

Este ano, três associações já 
receberam repasses do Poder 
Executivo: a da comunidade de 
Santa Maria, a de Santa Clara e 
Cafarnaum e a da Cabeceira do 

Perdido (Córrego dos Paulas). 

Em abril, os vereadores apro-
varam os projetos de Lei que 
autorizaram a abertura de cré-
dito no orçamento municipal 
e o convênio para o repasse de 
recursos de mais de R$ 76 mil 
para as associações. “Trata-se 
de uma vitória para cada uma 
dessas associações. É uma 
ação importante para todos os 
produtores de café da região”, 
comentou o vereador Lili da 
Barbearia.

Aproximadamente 40 ho-
mens, de dez cidades di-
ferentes, fizeram parte da 
6ª edição da Expedição 
Tropeira. Eles saíram de 
Irupi na manhã do dia 02 
de agosto, e seguiram pela 
Rota Imperial entre os mu-
nicípios de Iúna, Muniz Frei-
re, Conceição do Castelo, 
Venda Nova e Domingos 

Martins com destino a Santa 
Leopoldina, em um percurso 
de cinco dias.

No grupo, as montarias são 
burros ou mulas.  Durante 
as noites de viagem, o grupo 
monta acampamento e faz 
sua própria comida. “Nove 
tropeiros de Ibatiba estive-
ram presentes nesta expedi-

Ibatibenses 
participam 
da Expedição 
Tropeira

ção, entre jovens e adultos, 
como o João Amorim de 
Freitas. E por onde o povo 
de Ibatiba passou ficou 
a sensação de amizade e 
companheirismo”, comen-
tou o Presidente da Câma-
ra, Marquinho Delega.

“É uma vitória para 
cada associação, 
pois sabemos que 
não foi fácil”.

Lili da Barberia
VEREADOR

“Sabemos da luta 
dos produtores, que 

geram empregos pra 
muita gente”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE


