
Parlamentares 
aprovam projeto 
de Lei que definiu o 
dia 02 de outubro 
como o Dia do 
Agricultor. Sessão 
Solene homenageou 
29 agricultores 
que ajudaram 
a promover o 
desenvolvimento 
rural na região

Como forma de homenagear 
os agricultores ibatibenses, 
os vereadores aprovaram o 
projeto de Lei, de autoria do 
Presidente da Câmara Muni-
cipal, Marcus Rodrigo Amo-
rim Florindo, que institui o 
Dia do Agricultor Familiar 
e a Semana Municipal da 
Agricultura Familiar. A co-
memoração será integrada 
ao calendário de eventos da 
cidade e acontecerá anual-
mente no dia 02 de outubro.

Após sancionada pelo Exe-
cutivo, a Câmara já iniciou 

em Açãoem Ação
as comemorações e realizou 
na data uma sessão solene 
que homenageou 29 agricul-
tores que se destacaram nos 
últimos anos e ajudaram a 
promover o desenvolvimen-
to rural na região. O evento 
contou com a participação 
dos vereadores e familiares 
dos homenageados.

“Esse evento foi uma forma 
de comemorarmos e valori-
zarmos o trabalho árduo e de 
extrema importância que é 
realizado pelos produtores. A 
nossa homenagem é simples, 
mas significa muito para to-
dos nós desta Casa, que res-
peitamos muito o agricultor. 
Precisamos de governos que 
aumentem a autoestima dos 
produtores, dando mérito a 
quem tem mérito. Parabeni-
zo a cada um desses agentes 
responsáveis por grande par-
te do desenvolvimento de 
Ibatiba”, comentou o propo-
nente, Presidente da Câmara 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo (Marquinho Delega).

Professores foram homenageados 
em Sessão Solene pelos serviços 
educacionais prestados a centenas 
de estudantes. 

Vereadores e sociedade 
organizada discutem ações 
efetivas para combater a crise 
hídrica em Ibatiba.

Ponte do Resgate: 
parlamentares criticam 
demora na finalização 
das obras.pág5pág3 pág4
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Dia do Agricultor: Câmara reconhece 
atividades do homem do campo

O Dia do Agricultor Familiar será comemorado anualmente em Ibatiba, no dia 
02 de outubro, e no mesmo período acontecerá a Semana Municipal da Agri-

cultura Familiar, a ser promovida pela Prefeitura de Ibatiba, em parceria com órgãos e entidades do setor.
SAIBA MAIS

“Esse evento 
foi uma forma 
de valorizar-
mos o trabalho 
árduo e de 
extrema im-
portância que 

é realizado pelos produtores. A 
nossa homenagem é simples, 
mas significa muito para todos 
nós desta Casa, que respeita-
mos muito o agricultor”. Presi-
dente Marquinho Delega

“Nós sabemos 
da dificuldade 
do agricultor em 
sua atividade. 
Nós podemos, 
cada vez mais, 
valorizar o produ-

tor rural porque são eles que 
produzem e trazem pra cidade 
nossos alimentos”. Vereador 
Ivanito Barbosa

“Falar de 
agricultura é 
falar de todos 
nós, que 
aprendemos 
desde cedo 
a importância 

dessa atividade para o mu-
nicípio. Parabéns a todos”. 
Vereador Lili da Barbearia

“Parabéns 
a todos os 
agricultores. 
Essa é uma 
homenagem 
pequena, mas 
é de coração, 

que nós vereadores prepara-
mos neste primeiro evento 
em homenagem ao Dia do 
Agricultor. Contem sempre 
com a ajuda desta Casa de 
Leis”. Vereador Jorcy Sangi

“Os produtos 
que vão para 
a mesa de to-
dos os capixa-
bas saem das 
terras dos 
agricultores. 

Os produtores rurais pre-
cisam de mais incentivos e 
devem ser mais valorizados”. 
Vereador Jango

“Parabenizo 
o Presidente 
desta Casa 
pela criação 
da Lei do Dia 
do Agricul-
tor, que pela 

primeira vez promoveu esta 
homenagem. Em Ibatiba 
são aproximadamente 1500 
agricultores rurais. É graças a 
eles que hoje temos alimento 
em nossas mesas”. Vereador 
Silvio do Barateiro

 ConfIRA AS fotoS nA PágInA 6.
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Como representantes do 
povo, nós, vereadores, tam-
bém temos o papel de pro-
mover e incentivar atitudes 
para aumentar o senso de 
pertencimento do cidadão 
de Ibatiba, sempre pensan-
do em ações para a melho-
ria do convívio social e da 
qualidade de vida.

Pensando nisso, a Câmara 
Municipal vem realizando 
sessões solenes para ho-
menagear personalidades 
diversas. No mês de outu-
bro promovemos ações de 
reconhecimento aos tro-
peiros e carreiros, aos agri-
cultores (como mostrado 
na capa deste informativo) 
e aos professores. 

Outras ações de valorização 
dos munícipes que lutam pelo 
crescimento da cidade serão 
realizadas ainda no início de 
novembro, como a sessão so-
lene para reconhecer os servi-
dores públicos que se desta-
caram nos serviços prestados 
aos cidadãos.

É uma maneira simples de ho-
menagem, masque significa 
muito para os vereadores e 
para o Legislativo de Ibatiba, 
que lutam pelo crescimento 
da cidade em todos os senti-
dos e que contam com o apoio 
de todos que buscam o mes-
mo caminho.

Desde já, parabenizo a todos 
os homenageados lembrados 

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
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Ccontem comigo!!

É tempo de reconhecer 
e homenagear

pelos parlamentares da 
nossa Casa de Lei durante 
as sessões solenes e agra-
deço os mesmos pelo de-
sempenho e pela luta para 
promover Ibatiba.

O Instituto Lado a Lado pela 
Vida realiza, pelo quarto ano 
consecutivo, o Novembro 
Azul em todo Brasil. A campa-
nha é referência na missão de 
orientar a população masculi-
na a cuidar melhor da saúde e 
procurar o médico com mais 
frequência. 

Em 2015, centenas de ações 
ocorrerão em várias cidades do 

Novembro Azul conscientiza 
sobre câncer de próstata

Brasil. Estão previstos Circuitos 
da Saúde, palestras em empre-
sas para conscientizar os fun-
cionários sobre a importância 
da prevenção, ações em estra-
das, estádios de futebol e locais 
públicos de grande circulação, 
além da iluminação de vários 
monumentos públicos de azul. 

Pelo site www.novembroazul.
com.br é possível obter infor-

SAIBA MAIS
A próstata é uma glândula do 
sistema reprodutor masculino, 
que pesa cerca de 20 gramas, 
de forma e tamanho semelhan-
tes a uma castanha. Ela loca-
liza-se abaixo da bexiga e sua 
principal função, juntamente 
com as vesículas seminais, é 
produzir o esperma.

4Estatísticas O câncer de 
próstata é o tumor mais fre-
quente no sexo masculino, fi-
cando atrás apenas dos tumo-
res de pele, e o sexto tipo mais 

mações e tirar dúvidas com o 
Comitê Científico da campa-
nha, que conta com especia-
listas em áreas diversas além 
da oncologia e urologia, como 
fisioterapeutas, nutricionistas 
e sexólogos.

No portal haverá, ainda, uma 
série de vídeos educativos do 
Dr Dráuzio Varella, abordando 
o tema de forma clara e direta.

comum no mundo segundo o INCA 
(Instituto Nacional do Câncer). A 
cada seis homens, um é portador 
da doença. A estimativa do INCA 
é de que, por ano, 69 mil novos 
casos sejam diagnosticados, um 
caso a cada 7,6 minutos.

4Diagnóstico A doença pode 
demorar a se manifestar, exigindo 
exames preventivos constantes 
para não ser descoberta em está-
gio avançado e potencialmente fa-
tal. Os exames consistem na dosa-
gem sérica do PSA e no exame de 
toque retal, que são complementa-
res, pois cerca de 20% dos casos 
não são detectados pelo PSA.

4FatorEs DE risco A re-
comendação é que homens a 
partir de 50 anos procurem um 
urologista para realizar os exa-
mes preventivos anualmente. 
Indivíduos com história familiar 
de câncer de próstata, da raça 
negra, sedentários e obesos 
devem iniciar a prevenção a 
partir dos 45 anos, pois pos-
suem maior risco de desenvol-
ver a doença.

4PrEvEnção Quando diag-
nosticada precocemente as 
chances de cura da doença 
são de, aproximadamente, 
90%.
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O evento, proposto 
pelo vereador Luciano 
Salgado, homenageou 
43 professores que 
tiveram atuação de 
destaque no municí-
pio nos últimos anos 

No dia 20 de outubro, a Câ-
mara de Ibatiba realizou uma 
Sessão Solene em comemo-
ração ao Dia o Professor, cuja 
data oficial é 15 de outubro. 

Durante o evento, proposto 
pelo vereador Luciano Salga-
do, foram homenageados 43 
professores que tiveram atu-
ação de destaque nos últi-
mos anos. Uma homenagem 
póstuma à professora Eunice 
Pereira Silveira foi recebida 
pelo filho, Plínio Silveira.

“Parabenizo a todos os pro-
fessores de Ibatiba. Por meio 
da sessão solene, cujo reque-
rimento é de minha autoria, 
e com apoio de todos os ve-
readores, reconhecemos de-
zenas e dezenas de guerrei-

ros do município”, comentou 
o vereador Luciano Salgado.

“O que o professor passa 
para o aluno é um ensina-
mento que ninguém nunca 
mais tira. Lembro muito da 
minha mãe, que foi profes-
sora. Agradeço a ela  por ter 
me proporcionado estudar e 
ter um diploma. Parabéns a 
todos os educadores!”, de-
clarou o Presidente da Câ-
mara, Marquinho Delega.

Também presentes à Sessão 
Solene, os vereadores Ivanito 
Barbosa, Lili da Barbearia e 
Silvio do Barateiro parabeni-
zaram os professores. “Espe-
ro que um dia o País valorize 
os nossos professores”, disse 
o vereador Ivanito Barbosa.

“O professor é muito impor-
tante na nossa vida e na dos 
nossos filhos. Falar do pro-
fessor é lembrar que todos 
nós, de todas as profissões, 
passamos pelas mãos de um 
educador. A luta não é fácil! 
Parabéns a todos”, vereador 

Professores de Ibatiba recebem 
homenagens em Sessão Solene

Lili da Barbearia.

“Todos os professores me-
recem nosso respeito pelas 

3

contribuições dadas a toda 
a sociedade, por desempe-
nhar um papel de relevância 
que transmite conhecimen-

Fábio Ambrózio N. Trindade
Maria do Carmo de Jesus S.
Elisangela Dias Ambrósio Carmo
Julia Maria de Assis Moreira
Rosean Souza Nóia Gonçalves

Renata Aparecida dos Santos 
Plínio Ferreira Guimarães
Wallisson da Silva Freitas 
Miquelina Aparecida Deina 
Ledson Martins Figueiredo 
Edilane Maria da Silva
Lucinéia Oliveira da Silva
Laércio do Carmo Teixeira
Paulo José Costa de Lima 
Sérgio Luiz Teixeira

PRofeSSoReS 
hoMenAgeAdoS

Reni Dias Santhiago de Amorim
Magna Oliveira da Silva
Elizangela Silveira A. Gomes
Zaira Marins Santiago Assis
Ivane Dias Vicente Galdino
Flavia Vieira Silva
Simone Vieira Emerick
Marli Silva de Oliveira
Maria Lucia de Moraes Pereira
Lubia Braganca de Oliveira N.

to servirá de base para for-
mação para as demais pro-
fissões”, vereador Silvio do 
Barateiro.

Rosane de Almeida M. Carvalho
Maria Angela de Oliveira Almeida
Rosimere Monteiro da Silva
Maria Fernandes de Castro Filha
Luzlandes da Silva
Solane Dias de Carvalho
Eliete Silva dos Santos
Remesse Elias Rocha Santesso
José Olímpio de Almeida 
Elisiana Olinda da Silva

Maria Alice Araújo Antunes 
Elísia Araújo Antunes Machado
Luciana Oliveira de Carvalho 
Alcione A. Trindade Machado
Juliana Fontan de Oliveira C.
Meêire de Fátima Freitas
Leila Maria Figueiredo da Silva

Homenagem Póstuma
Eunice Pereira Silveira
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De acordo com os ve-
readores, a obra está 
parada há seis meses

Demanda antiga dos mora-
dores, a construção da ponte 
do Resgate vem sendo acom-
panhada pelos vereadores de 
Ibatiba, que cobram agilida-
de no término da obra, que 
teve início há meses.  “Acho 
que é uma prioridade. Há seis 
meses o serviço está parado. 
Esperamos que esse serviço 
seja finalizado o quanto an-
tes, pois os moradores preci-

sam de segurança”, comen-
tou o vereador Jorcy Sangi. 

De acordo com o vereador 
Ivanito Barbosa, é preciso 
que todos os vereadores se 
unam para que haja mais co-
brança ao poder Executivo. 
“A população está insatisfei-
ta. Precisamos nos unir mais 
pra cobrar novamente ao se-
tor competente sobre a pon-
te, que está uma vergonha”.

CAlçAMento
Já o vereador Lili da Barbearia 
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lembrou que moradores dos 
bairros que vem recebendo 
obras de calçamento tam-
bém reclamam da qualidade 
do serviço. 

“Infelizmente, mesmo com 
as obras de calçamento que 
estão sendo feitas, o traba-
lho não está dando um bom 
resultado porque não foi fei-
ta uma rede pluvial. A chuva 
vai vir e levará um pedaço do 
calçamento. É vergonhosa a 
falta de planejamento doe-
xecutivo”, avaliou o vereador 
Lili da Barbearia.

Proposta é 
considerada 
importante para 
que poder público 
e sociedade 
possam construir 
um indicativo de 
políticas públicas

Na sessão do dia 26 de 
outubro, os vereadores 
aprovaram o projeto de 
Lei que “Institui a Política 
Municipal de Juventude 
de Ibatiba”. De autoria do 
vereador Luciano Salga-
do, a proposta é conside-
rada importante para que 
poder público e socieda-
de organizada possam 
construir um indicativo 
de políticas públicas, pro-
gramas e ações voltados 
para o desenvolvimento 
social e educacional dos 
jovens do município.

“Talvez sejamos o primei-
ro município do Brasil a 
institucionalizar a Política 
Municipal de Juventude. 
Agradeço aos vereadores 
pela parceria na votação 
desse projeto”, comentou 
o vereador proponente, 
Luciano Salgado.

eStAtuto
Outro projeto aprovado pe-
los parlamentares que en-
volve a promoção social da 
juventude foi o projeto de 
Lei que obriga os estabele-
cimentos comerciais e de 
prestação de serviços que 
atendem o público jovem a 
manterem um exemplar do 
Estatuto da Juventude ao 
alcance dos clientes e em-
pregados, assim como tam-
bém do Estatuto do Idoso 
nos estabelecimentos que 
atendem esse público.

Câmara aprova 
criação da Política 
de Juventude de 
Ibatiba

Obras paradas: 
comunidades rurais 
aguardam ponte 
do Resgate

“Esperamos que 
esse serviço seja 
finalizado o quanto 
antes, pois os 
moradores precisam 
de segurança”. 

Jorcy Sangi
VEREADOR

“Precisamos cobrar 
novemante ao 
setor competente 
sobre a ponte, 
que está uma 
vergonha”. 

Ivanito Barbosa
VEREADOR

dIA dA ConSCIênCIA eVAngélICA
Atendendo a um pedido do Conselho de Pastores de Ibatiba, a 
Câmara aprovou projeto de lei que altera a data do feriado muni-
cipal do dia da Consciência evangélica para todo dia 1º de agosto.
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Construção de cai-
xas secas, educação 
ambiental e cadastra-
mento de nascentes 
são ações prioritárias

As análises e debates a res-
peito da crise hídrica pela 
qual o município de Ibatiba 
e região passam se intensi-
ficaram no último mês. A 
estiagem na região do Ca-
paraó vem resultando na 
diminuição considerável do 
nível dos córregos e nascen-
tes. Em meados de outubro, 
a população se assustou com 
imagens que circularam pe-
las redes sociais da área de 
captação de água da Cesan, 
que está 40% menor que o 
volume de água normal. 

O assunto é amplamente de-

batido pelos vereadores que 
discutem sobre a fiscalização 
de captação de água dos cór-
regos e rios, sobre o uso racio-
nal de água pela população, 
sobre programas de educação 
ambiental, construção de cai-
xas secas nas propriedades ru-
rais, projetos de recuperação 
e manutenção de nascentes, 
entre outras ações.

A falta de investimentos 
nessas ações é cobrada pelos 
parlamentares e será tema 
de novas discussões: a Câ-
mara analisa o Projeto de 
Lei Nº 30/2015, que institui 
o Plano Municipal de sane-
amento básico, sobre a exe-
cução dos serviços de água 
e esgotamento sanitário no 
município, e autoriza novo 
convênio com a Companhia 
Espírito Santense de Sanea-

mento – Cesan.  

“Agora é hora de analisamos 
o projeto com afinco e tam-
bém cobrarmos investimen-
tos da Cesan, senão serão 
mais 30 anos sem melhorias. 
Hoje, nós só podemos pedir 
a Deus que não falte água 
para a população”, comen-
tou o Presidente da Câmara, 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo (Marquinho Delega).

“Tenho cobrado investimen-
tos da Cesan, que há muito 
tempo não são realizados 
em Ibatiba. Já era pra ter 
investido em um grande 
reservatório e também em 
caixas secas. Se tivessem 
investido nisso ao longo do 
tempo, talvez não teríamos 
esse problema hoje”, disse o 
vereador Ezequias Mariano.

Crise hídrica: Câmara 
discute ações efetivas 
com poder público 
e sociedade

“Hoje, nós só 
podemos pedir à Deus 

que não falte água 
para a população”. 

Marquinho Delega
PRESIDENTE

“Tenho cobrado in-
vestimentos da Cesan, 

que há muito tempo 
não são realizados”. 

Ezequias Mariano
VEREADOR

gRuPo de 
tRABAlho 
defIne AçõeS
Para analisar a situação, os 
membros da Comissão de 
Meio Ambiente da Câmara, 
os vereadores Elias Cândido 
da Silveira e Luciano Salgado, 
estiveram no trecho do córre-
go onde acontece a captação 
de água que abastece toda a 
cidade e a estação de trata-

mento da Cesan,. Também 
acompanharam a visita o ve-
reador Ivanito Barbosa, repre-
sentantes do Poder Executivo 
e dos órgãos estaduais de agri-
cultura e meio ambiente.

“Durante a visita, diversas 
ações foram debatidas e daí 
surgiu a ideia de estruturar-
mos um grupo de trabalho 
para tentar viabilizar um pla-
no de ações que seja execu-
tado urgentemente. A popu-
lação pode contar conosco, 
mas também precisa ajudar”, 
analisou Luciano Salgado.

O grupo de trabalho sobre 
os recursos hídricos da região 
teve início em reunião no dia 
20 de outubro, com a presen-
ça do Presidente da Câmara 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo (Marquinho Delega), dos 
vereadores Luciano Salgado, 
Jorcy Sangi e Lili da Barbearia, 
e de representantes da Prefei-
tura Municipal, do Incaper, da 

Cesan e da sociedade. 

Em outras duas reuniões, 
foram definidas como prio-
ridades para os próximos 
dias, a construção de cai-
xas de contenção (caixas 
secas), campanha de cons-
cientização ambiental e ca-
dastramento de nascentes.

APóS dIVeRSAS ReunIõeS, 
RePReSentAnteS do 
PodeR PúBlICo e de 
entIdAdeS defInIRAM 
CoMo PRIoRIdAdeS A 
ConStRução de CAIxAS 
de Contenção (CAIxAS 
SeCAS), CAMPAnhA 
de ConSCIentIzAção 
AMBIentAl e 
CAdAStRAMento de 
nASCenteS.

“Nossa meta é unir 
forças e ideias em 
busca de soluções 
para a falta de água. 
E o que for preciso, 
vamos fazer, mas a 
população também 
precisa ajudar”. 

Luciano Salgado
VEREADOR
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SeSSão Solene: dIA do AgRICultoR
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 .

simples, ou seja, metade 
mais um, a lei é publicada 
e passa a valer”, diz An-
drea. Ela afirma que esta é 
uma forma de equilibrar os 
poderes, não os deixando 
concentrados nas mãos de 
apenas uma esfera política.

O processo para aprovação 
de uma lei é demorado e 
pode levar anos. Vê-se, por 
exemplo, a proposta de 
redução da maioridade pe-
nal, que foi apresentada em 
1993, e só foi colocada em 
votação neste ano de 2015, 
visto a dificuldade em se 
estabelecer parâmetros 
para este tema. 

Antes de serem votadas, 
todas as proposta são dis-
cutidas pelas comissões 
temáticas, podendo, inclu-
sive, e não raro, ser abertas 
para consulta pública, para 
que se ouçam pareceres 
técnicos ou mesmo a opi-
nião da sociedade. 

E é bom que o cidadão sai-
ba que, apesar de ter direito 
a opinar na discussão de 
uma lei, os resultados são 
mais eficientes quando as 
pessoas são organizadas 
em grupos. São esses gru-
pos que conseguem forte-
lecer uma opinião junto aos 
parlamentares. 

Genericamente as leis tra-
balhadas na Câmara são 
definidas como normas 
municipais – o conjunto de 
regras jurídicas do municí-
pio. Elas representam o re-
sultado mais visível do tra-
balho legislativo. Entre elas, 
destacam-se: Lei Orgânica 
do Município, Emenda à Lei 
Orgânica do Município, Lei 
Complementar, Lei Ordiná-
ria, Lei Delegada, Decreto 
Legislativo, e Resolução.

NA próxIMA EDIção
Falaremos sobre cada uma 
das normas que regem o 
nosso município.

Vimos na edição passada 
um pouco do trabalho que 
deve ser feito pelo Verea-
dor, e que um dos pricipais 
pontos desse trabalho tra-
ta da elaboração de leis 
que busquem eficiência na 
organização social, econô-
mica e administrativa do 
município.

MAS CoMo São 
ELABorADAS AS LEIS?
Em relação ao nosso mu-
nicípio, o caminho começa 
exatamente com a propo-
sição da lei, que pode ser 
feita pelo Prefeito ou pela 
Câmara Legislativa, através 
dos Vereadores. Depois, a 
proposta entra em discus-
são nas sessões da Câmara 
– podendo ser feita em re-
gime ordinário, seguindo o 
calendário das sessões; ou 
extraordinário, caso se ve-
rifique urgência na tomada 
de decisão sobre o tema 
tratado na lei.

Sendo aprovada pelo poder 
legislativo, o Prefeito preci-
sa sancionar a lei, declaran-
do  a sua aprovação, sem a 
qual ela não tem validade. 
Nesse momento, o Prefeito 
pode sancionar a lei inte-
gralmente ou vetar algum 
artigo (ou artigos) e aprovar 
a lei sem ele. 

Segundo a cientista polí-
tica Andrea Freitas, “não é 
possível cortar trechos ou 
palavras na lei, só artigos 
inteiros, para não haver 
manipulação do texto, o 
que acontecia na época da 
ditadura”.

Por último, para que passe 
mesmo a valer, a lei deve ser  
publicada no Diário Oficial.

Mas mesmo que o Prefeito 
não sancione uma lei, ainda 
assim ela pode passar a va-
ler. Quando o Prefeito veta 
uma lei, ela volta para o le-
gislativo, e passa por uma 
uma nova votação. “Nesse 
caso há uma votação secre-
ta entre os vereadores, para 
resguardar a opinião de 
cada um deles e, se ela for 
aprovada por uma maioria 


