
Parlamentares 
parabenizaram 
o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
de Ibatiba pelos 
28 anos de atuação

Durante a participação do 
diretor de Finanças, Adminis-
tração e Juventude do Sindi-
cato dos Trabalhadores Ru-
rais de Ibatiba, Oscar Mendes 
Ferreira (foto), na Tribuna 
Livre da Câmara no final de 
novembro, os vereadores pa-
rabenizaram a entidade pelas 
atividades realizadas ao longo 
de 2015 e cobraram do Poder 
Executivo mais investimentos 
na agricultura.

em Açãoem Ação

“Damos as felicitações ao 
Sindicato pelas realizações 
o longo de 2015. Tenho cer-
teza que muitos outros bons 
resultados serão alcançados 
no próximo ano, pois a luta 
da entidade e dos agriculto-
res é grande. Podem contar 
com a parceria desta Casa 
para desenvolvermos essa 
economia de forma susten-
tável”, disse o Presidente da 
Câmara, Marquinho Delega.

“São inúmeras as vantagens 
e conquistas que o sindica-
to dos trabalhadores rurais 
trouxe para o município, 
como programas de inves-
timentos para a agricultura 
familiar. Parabéns pelo tra-
balho”, comentou o vereador 
Silvio do Barateiro.

Os parlamentares lembra-
ram a importância de uma 
política sólida para promo-
ver atrativos para o jovem na 
agricultura familiar.

“A gente cobra muitos investi-
mentos para a agricultura, in-
felizmente o setor em Ibatiba 
está defasado, passamos por 
muitas dificuldades. É triste 
ver que os jovens estão desis-
tindo da roça. Precisamos de 

Vereadores aprovaram o projeto 
de Lei Orçamentária Anual de 
2016 com valor fixado em 
R$ 54,85 milhões. 

Segurança, saúde e iluminação: 
antigos problemas não foram 
esquecidos e são retomados pelos 
vereadores.

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Ibatiba investe na 
formação e desenvolvimento 
do jovem do campo. pág3pág2 pág4
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Vereadores cobram 
investimentos para a 
agricultura familiar

mais apoio e investimentos, 
pois é do campo que vem o 
alimento da cidade”, avaliou o 
vereador Lili da Barbearia.

“O êxodo rural é muito grande. 
Se não motivarmos os jovens 
para que fiquem no campo 
nós não vamos ter trabalha-
dores rurais no futuro. É preci-
so que eles tenham incentivos 
pra que fiquem na roça e pos-
sam tocar as propriedades de 
Ibatiba”, comentou o vereador 
Ezequias Mariano.

O vereador Luciano Salgado 
reforçou a importância de se 
criar mecanismos para que 
a juventude permaneça no 
campo. “Precisamos dar opor-
tunidades a esses jovens, que 
muitas vezes sofrem discri-
minação. Precisamos de fato 
reconhecer a importância da 
juventude rural, pois o nos-
so município é totalmente 
dependente da agricultura. 
É da zona rural que sai nosso 
alimento e de onde rende mi-
lhões em impostos para o país. 
Nossa agricultura está sem 
rumo, nossa secretaria não 
tem compromisso com o ho-
mem do campo e não implan-
ta as políticas públicas agríco-
las”, declarou o vereador.

“Felicitamos o 
Sindicato pelas 

realizações ao longo 
de 2015 ”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE

“São inúmeras as 
vantagens que o 
sindicato trouxe  

para o município”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR

“É triste ver os jovens 
desistindo da roça. 

Precisamos de 
mais apoio”.

Lili da Barbearia
VEREADOR

“Se não motivarmos, 
não teremos 

trabalhadores rurais 
no futuro”.

Ezequias Mariano
VEREADOR

“Precisamos 
reconhecer a 

importância da 
juventude  rural”.

Luciano Salgado
VEREADOR
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Iniciamos 2016 analisando 
os projetos referentes à 
agricultura familiar, setor 
de fundamental impor-
tância para a economia da 
nossa cidade. Todos nós, 
vereadores, temos a mes-
ma convicção de que o de-
senvolvimento do homem 
do campo é primordial 
para que as demais áre-
as do município também 
cresçam e atendam de for-
ma consistente as necessi-
dades de todos.

Essa é a tarefa do parlamen-
tar: observar, fiscalizar, ouvir 
e dialogar com a população 
e os demais poderes, de for-
ma a harmonizar a rotina de 
uma cidade, sempre visando 

a qualidade de vida.

Mais um período de atividade 
legislativa se inicia neste mês, 
após o recesso parlamentar, e 
estamos prontos pra honrar a 
confiança da população que 
nos elegeu e que tanto nos 
motiva. 

Reforço que a Câmara de Iba-
tiba está sempre aberta ao 
diálogo, seja com o poder pú-
blico, órgãos governamentais, 
entidades e com a população 
em geral, e que mantemos 
nossas ações em destaque e 
com transparência em diversos 
meios de comunicação, como 
este jornal impresso Legislati-
vo em Ação, nossa fanpage do 
Facebook e o portal www.ca-

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Amorim 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
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11 de fevereiro quinta-feira
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10 de março quinta-feira
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Boa leitura a todos, 
e contem comigo!!

Desenvolvimento do homem 
do campo é primordial

Para o próximo ano, a adminis-
tração municipal terá um orça-
mento de R$ 54,85 milhões. 
Os vereadores de Ibatiba apro-
varam o projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA) de 2016. 
A votação aconteceu na última 
reunião ordinária do ano, reali-
zada no dia 10 de dezembro.

A Lei tem a estimativa do quan-
to o município vai ter de recur-
sos e gastos. O texto traz ainda 
quanto vai ser investido nas 
diversas áreas, como educação, 

Município terá orçamento de 
quase R$ 55 milhões para 2016

saúde, obras, entre outras.

De acordo com a Lei, a receita 
será realizada mediante arre-
cadação de tributos e outras 
receitas correntes e de capital. 
Já as despesas foram fixadas de 
acordo com a programação de 
cada órgão ou unidade orça-
mentária, conforme abaixo.

A administração municipal 
poderá ainda, ao longo do 
ano, abrir crédito adicional 
de até 10% do valor total das 

despesas relacionadas, utili-
zando recursos de outras fon-
tes e convênios.

Sobre os recursos definidos, a 
pasta com maior previsão or-
çamentária é a da Educação, 
com 37,14%, em seguida a da 
Saúde com 24,43%.

Durante tramitação, o projeto 
de autoria do Executivo rece-
beu várias emendas que foram 
discutidas e votadas pelos par-
lamentares.

maraibatiba.es.gov.br, onde 
também são transmitidas, 
ao vivo, as nossas sessões.
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EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito R$ 961.000,00

Procuradoria Geral R$ 325.500,00

Controle Interno R$ 162.500,00

Secretaria Municipal de Administração R$ 2.235.500,00

Secretaria Municipal de Fazenda R$ 2.224.400,00

Secretaria Municipal de Educação R$ 20.374.750,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 13.410.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$ 2.132.600,00

Secretaria Municipal de Interior e Transportes R$ 2.112.500,00

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio R$ 1.502.300,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo R$ 3.303.500,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R$ 456.500,00

Secretaria Municipal de Ação Social R$ 3.748.950,00

LEGISLATIVO Câmara Municipal R$ 1.900.000,00

TOTAL R$ 54.850.000,00
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Ambulâncias pa-
radas, buracos nas 
estradas e lixo nas 
comunidades de 
Santa Clara e Cris-
ciúma também são 
solicitações 

Com as atividades constan-
tes de fiscalização e monito-
ramentos dos serviços públi-
cos, os vereadores de Ibatiba 
retomaram as cobranças por 
melhorias na iluminação pú-
blica, segurança e no atendi-

Segurança, saúde e iluminação 
são temas de requerimentos

3

mento à saúde da população.

“Precisamos de intervenções 
das secretarias de Obras e 
de Meio Ambiente para que 
o final de ano dos morado-
res possa ser um pouco me-

Câmara aprova convênios com 
entidades filantrópicas de Ibatiba

Na última sessão ordinária de 
2015, no dia 10 de dezembro, 
a Câmara Municipal de Iba-
tiba aprovou por unanimida-
de, após pedido de redução 
de prazo  feito pelo vereador 
Silvio Rodrigues e aprovado 
pelo plenário, os  projetos de 
Lei que autorizam o municí-
pio a firmar convênios  com 
entidades assistenciais. No 
total as entidades deverão 
receber R$ 426 mil, divididos 
em parcelas mensais.

A concessão desses valores 
consta no orçamento geral 
do município para o próxi-
mo ano. Ainda de acordo 
com os projetos apresenta-
dos, as entidades beneficia-
das deverão prestar contas 
dos recursos recebidos.

CONFIRA OS VALORES E AS ENtIdAdES bENEFICIAdAS

Apae de Ibatiba R$ 216 mil Lar dos Velhinhos R$ 35 mil

Pestalozzi de Ibatiba R$ 150 mil São Vicente de Paula R$ 25 mil

lhor. Algumas ruas de Santa 
Clara e Criciúma ainda estão 
às escuras”, disse o vereador 
Jorcy Sangi.

A solicitação foi reforçada 
pelo vereador Lili da Barbea-
ria. “A iluminação pública no 
Córrego das Cambraias está 
deficitária. Há alguns meses 
os moradores do entorno 
vem sofrendo violências de 
diversas formas. A movimen-
tação está grande no local, 
então temos que iluminar da 
comunidade até o final do 
asfalto”, sinalizou.

O vereador Ivanito Barbosa 
também alertou sobre a fal-
ta de segurança no interior 
do município. “Muitos rou-
bos estão sendo registrados 
no Centro de Ibatiba e no 
trevo de Lajinha, em Santa 
Clara. Precisamos cobrar se-
gurança para nossos comer-

ciantes”, alertou.

AmbuLânCIAS 
PARAdAS
O vereador Luciano Salgado 
também alertou sobre a fal-
ta de manutenção de três 
veículos para atendimento a 
pacientes do SUS que estão 
parados. “Hoje temos as am-
bulâncias, mas infelizmente 
sem condições de uso devi-
do falta de revisão, pois tem 
veículo com quase 150 mil 
quilômetros rodados e em 
péssimas condições de uso, 
gerando insegurança para os 
motoristas e pacientes”, de-
clarou Salgado.

De acordo com o vereador, 
hoje o município está sendo 
atendido somente com uma 
ambulância comprada no 
ano 2012.



Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais promove 
ações para jovens

Para 2016, entidade 
investirá em capaci-
tação para plantio de 
produtos orgânicos, 
com cursos e inter-
câmbios entre jovens 
de outros municípios

Para apresentar o balanço 
das atividades realizadas pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Ibatiba junto aos 
jovens, o diretor de Finanças, 
Administração e Juventude 
da entidade, Oscar Mendes 
Ferreira, participou da Tribu-

4
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 .

pudessem se candidatar.

O FIChA LIMpA
pASSO-A-pASSO
Para se chegar à aprovação 
e sanção da lei da Ficha 
Limpa, o primeiro passo 
foi a redação do texto que 
foi submetido à apreciação 
do Congresso. Junto à isso, 
neste caso, foi fundamental 
encontrar um político que 
encampasse o projeto, ou 
seja, que aderisse à causa. 
No segundo estágio, o gru-
po buscou o formulário-pa-
drão para o recolhimento 
das assinaturas no abaixo-
-assinado, e aqui o apoio 
de redes sociais e ONGs foi 
de extrema importância. O 
abaixo-assinado foi então 
entregue à Câmara dos De-
putados, gerando uma de-
manda, que por sua vez ge-
rou um protocolo, por meio 
do qual os cidadãos acom-
panharam, à distância, o 
trâmite da proposta. Daí 
seguiu-se a mesma trajetó-
ria dos projetos apresenta-
dos por um político, com a 
apresentação em plenário e 
votação de deputados, se-
nadores e do próprio Presi-
dente da República.

O caso demonstra que real-
mente é possível concretizar 
um projeto de lei criado pela 
população. O importante é 
saber como se organizar. Al-
guns detalhes são bem re-
levantes, como definir a es-
fera do projeto – se ele está 
ligado ao funcionamento 
do município, ao estado ou 
a uma temática nacional. 
Mas o mais comum é que 
os projetos encaminhados 
pela população sejam ado-
tados por um parlamentar 
ou pelas comissões, que 
acabam assumindo a auto-
ria do projeto e garantindo a 
sua tramitação.

NA próxIMA EDIçãO
Vamos falar sobre a filiação 
partidária e sobre o quo-
ciente eleitoral.
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Na edição de dezembro lis-
tamos as leis trabalhadas 
na Câmara de Vereadores 
– não por acaso também 
conhecida como “Casa de 
Leis” – em suas classifica-
ções, descrições e aplica-
ções. Mas será que o próprio 
cidadão não pode participar 
desse processo diretamen-
te? Pode, através do Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular, 
e é isso que vamos ver agora.

A nossa Constituição Fede-
ral busca “assegurar o exer-
cício dos direitos sociais e 
individuais”, ressaltando no 
Art. 61 que cabe também 
aos cidadãos a iniciativa 
das leis complementares 
e ordinárias. Mas para que 
isso aconteça o parágrafo 2º 
esclarece que “a iniciativa 
popular pode ser exercida 
pela apresentação à Câma-
ra dos Deputados de pro-
jeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distri-
buído pelo menos por cinco 
Estados, com não menos 
de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um 
deles”. Para as leis estadu-
ais, o percentual é o mes-
mo, contando os eleitores 
do estado. Já para as leis 
referentes ao município, o 
percentual aumenta para 
5% do eleitorado municipal 
(na Lei Orgância de Ibatiba, 
isso é descrito no Cap. II, 
Art. 12º, inciso III). Apenas 
como exemplo, Ibatiba tem 
17.236 eleitores. Se os ibati-
benses quisessem apresen-
tar na Câmara um Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular, 
teriam que se organizar para 
colher 862 assinaturas.

Parece complicado e bas-
tante burocrático, mas é 
importante ressaltar que, 
apesar da dificuldade, 4 
Projetos de Lei de Iniciativa 
Popular já foram aprovados 
e se transformaram em lei 
no Brasil. Foi assim que nas-
ceu, por exemplo, o famoso 
Ficha Limpa, numa iniciati-
va do Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral, 
impedindo que políticos 
envolvidos com a Justiça 

na Livre da Câmara, no final 
de novembro. Para o próxi-
mo ano, o diretor informou 
que o Sindicato investirá na 
capacitação dos agricultores 
para produção de alimentos 
orgânicos, entre outras ações 
para promover a agricultura 
familiar e ajudar o jovem a se 
fixar no campo.

“Em março de 2015, fizemos o 
primeiro festival da Juventude 
Rural de Ibatiba. Deste even-
to, começamos a trabalhar 
com esse público, para que o 
jovem fique no campo e para 

desenvolver 
a agricultura 
familiar. Atu-
almente, a 
Comissão de 
J u v e n t u d e 
Rural soma 
16 membros. 
Participamos 
de um curso 
preparatório 

Os vereadores de Ibatiba 
estiveram reunidos no úl-
timo dia 10 de dezembro, 
quando cobraram uma ação 
do executivo para viabilizar 
a compra de implementos 
agrícolas para beneficiar os 
produtores rurais de Iba-
tiba. Durante a sessão, os 
parlamentares solicitaram 
a inclusão de mais investi-
mentos na agricultura no 
orçamento do município 
para 2016, estimado em R$ 
54,8 milhões.

“Nossos agricultores vivem 
em uma luta diária e preci-
samos que a administração 

promova mais investimentos 
para que o setor se desenvol-
va”, avaliou o Presidente da Câ-
mara, Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo (Marquinho Delega).

“Estamos sendo cobrados! 
Que seja colocado isso no or-
çamento e resolvido.” frisou o 
vereador, Ivanito Barbosa.

Implementos agrícolas: 
vereadores cobram 
investimentos do Executivo

A cobrança foi unânime 
entre os vereadores. “A 
luta pelos implementos 
agrícolas é de todos os 
parlamentares, e isso tem 
que ser prioridade para 
atender as associações de 
produtores rurais”, des-
tacou o vereador Luciano 
Salgado.

para jovens, em outubro. Em 
abril estivemos em Brasília, e 
participamos da Conferência 
Municipal que aconteceu no 
Ifes em setembro. Estamos tra-
balhando muito com capaci-
tações para desenvolver o tra-
balho da agricultura familiar”, 
avaliou Oscar.

Para 2016 o projeto principal 
com os jovens é a promoção 
de um intercâmbio em Man-
tenópolis para desenvolver 
um projeto de produção de 
alimentos.

“Essa é a nossa meta. Tam-
bém faremos um novo Fes-
tival da Juventude Rural, em 
abril de 2016. Precisamos 
trabalhar mais políticas públi-
cas voltadas para a juventu-
de rural. Precisamos de uma 
secretaria de agricultura que 
funcione e trabalhe mais para 
gerar aumento da renda no 
meio rural”, avaliou Oscar.<	Membros da Comissão da Juventude Rural


