
Alguns dos 
comerciantes de 
Ibatiba estiveram na 
reunião da Câmara 
do último dia 10 de 
março. Eles querem 
uma definição 
sobre o horário de 
funcionamento do 
Comercio

Em Ibatiba, os vereadores da 
Câmara Municipal estão dis-
cutindo a aprovação de uma 
lei que possa regular o horá-
rio de funcionamento do co-
mércio local. Os empresários 
já estiveram reunidos com o 
vereador presidente “Mar-
quinho Delega” que prome-
teu se empenhar juntamente 
com os demais vereadores, 
visando atender as solicita-

em Açãoem Ação

Associação da Comunidade dos 
Rodrigues e Adjacências recebe 
um Micro trator e uma Carreta 
Tracionada.

Presidente da Câmara destaca a 
realização da Expedição Tropeira, 
e dia 1º de maio tem a Caminhada 
Caminhos do Tropeiro.

Universitária de Ibatiba 
ganha destaque no Estado por 
palestra realizada na Escola 
Maria Trindade. pág4pág2 pág5
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Comerciantes querem 
regulamentação e 
fiscalização no horário 
de funcionamento 
do comércio

ções. Alguns dos empresá-
rios se fizeram presentes na 
Sessão ordinária da Câmara 
do ultimo dia 10 de março, 
quinta-feira. 

Outras reuniões também 
já aconteceram, uma delas 
promovida pelo Vereador 
Luciano Salgado “Pingo”, 
com a presença de demais 
vereadores. 

Segundo o vereador “Silvio 
do Barateiro” esta é uma rei-
vindicação antiga dos comer-
ciantes. Entre as reivindica-
ções está o funcionamento 
do comercio aos sábados so-
mente até às 16 horas, sendo 
fiscalizado pelo município 
para que todos possam cum-
prir. Os comerciantes que es-
tiveram na Câmara entrega-
ram uma Ata de uma reunião 
realizada dia 29 de fevereiro. 
O documento contem várias 
assinaturas de empresários 
dos ramos de Supermerca-
dos, Mercearias e similares. 

“Os comerciantes chega-
ram a um consenso sobre o 
horário de funcionamento 
do comercio de Ibatiba para 
que eles e seus funcioná-
rios possam ter um pouco 
de descanso. Vou procurar 

o Secretário de Finanças da 
Prefeitura e pedir a ele que 
fiscalize, para que a lei seja 
cumprida”, frisou o vereador 
Silvio do Barateiro.

“Vocês contribuem mui-
to para o nosso município 
pagando de forma absurda 
dezenas de impostos. Mas, 
também gerando centenas 
de empregos. O município 
precisa fazer cumprir as leis”, 
destacou o vereador Luciano 
Salgado “Pingo”.

“A nossa população em sua 
maioria, o nosso povo da 
zona rural, normalmente fa-
zem suas compras mais cedo 
no sábado”, disse o vereador 
“Lili da Barbearia”.

Os vereadores vão continuar 
discutindo a questão. Novas 
reuniões com a presença dos 
empresários e da Associação 
Comercial do município de-
vem acontecer.

“Vocês merecem 
todo nosso respeito, 
pois representam 
uma importante par-
cela da nossa classe 
empresarial, que 
contribui muito para 
o nosso município 
pagando dezenas de 
impostos”.

Luciano Salgado
VEREADOR

“É uma luta de 
muitos anos. Os 
comerciantes e 

seus funconários 
precisam ter um 

pouco de descanso, 
sem prejudicar o 

atendimento a 
população”. 

Silvio do Barateiro
VEREADOR

“Aos sábados, após 
o meio dia, o comér-

cio enfraquece. A 
maior parte da nossa 

população faz suas 
compras mais cedo. 
Estamos juntos para 

votar e cobrar para 
que a lei seja cum-

prida”. 

Lili da Barbearia
VEREADOR

<	Presidente “Marquinho Delega”
<	Alguns dos comerciantes presentes na Sessão do dia 10 de março

Tramita na Câmara o Projeto Lei 
002/2016 de autoria do verea-
dor Luciano Miranda Salgado, que 
regulamenta o horário de funcio-
namento de Bares, Boites e simi-
lares, Restaurantes, Lanchonetes, 
Pizzarias, Botequins e Trailers
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Vivenciamos no mês de 
março, momentos impor-
tantes para o nosso municí-
pio. Estive em Cariacica na 
grande vitória dia 01, repre-
sentando a nossa Câmara, 
juntamente com o vereador 
“Jango” e o nosso Prefeito, 
José Alcure, e lá, recebemos 
do Governador, Paulo Har-
tung, maquinários impor-
tantíssimos. Uma retroes-
cavadeira hidráulica, numa 
indicação do Deputado 
Estadual Cacau Lorenzoni, 
atendendo a um pedido do 
Vereador “Silvio do Baratei-
ro”, e um micro trator com 
carreta tracionada, que foi 
um pedido meu, a Deputa-
da Estadual, Janete de Sá, 
que fez a indicação. 

O micro trator, que foi en-
tregue ao Presidente da 
Associação de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável da 

Comunidade dos Rodrigues e 
Adjacências, José Otávio Ro-
drigues, já está atendendo os 
nossos produtores.

Falando do nosso comércio, 
quero dizer aos nossos em-
presários que lutam no dia-
-dia, gerando emprego e renda 
para o município, que estamos 
atentos as suas reivindica-
ções quanto aos horários de 
funcionamento. Já estivemos 
reunidos, e a Câmara está em-
penhada em buscar oque for 
melhor para o comércio, para 
os trabalhadores e para os 
nossos consumidores.

Finalizo, informando que vem 
aí a Expedição Tropeira, que 
sairá de Ouro Preto, Minas Ge-
rais com destino a Vitória, pas-
sando pelo nosso município, 
que é a Capital do Tropeiro, 
contamos com o apoio de to-
dos, recebendo os expedicioná-
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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
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 abril segunda-feira
25 de abril segunda-feira
10 de maio terça-feira

O Legislativo em Ação é um informativo mensal das 
ações da Câmara Municipal de Ibatiba •  COORDENAçãO 
IMPPACTMIDIA Publicidade e Assessoria (28 3545.1839 
/ 28 99955.2425) – Diretor Alcino Junior • REDAçãO E EDIçãO 
Valtair da Silva Sousa (MTB 07125/JP) • PROjETO GRÁFICO, 

DIAGRAMAçãO E FINALIzAçãO André Lobo • FOTOS IMPPACT-
MIDIA • TIRAGEM 1.000 exemplares

Um grande abraço 
a todos, boa leitura, 

e que Deus nos 
ilumine sempre!!!!

Apoiar nosso Comércio 
e Agricultura, valorizar 
nossa Cultura

O Presidente da Associação 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável da Comunidade 
dos Rodrigues e Adjacências, 
José Otávio Rodrigues re-
cebeu na última terça-feira, 
01/03, em Cariacica na gran-
de Vitória, em evento promo-
vido pelo Governo do Estado 
do Espírito Santo, um Micro 
trator e uma Carreta Tracio-
nada.  A doação foi da Secre-
taria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento e Pesca. 

A conquista foi possível, gra-
ças à solicitação feita pelo 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Ibatiba, Vereador Mar-
cus Rodrigo Amorim Florindo, 
“Marquinho Delega” em ofício 
encaminhado ao gabinete da 
Deputada Estadual, Janete 
de Sá, solicitando a emenda 
parlamentar que beneficia os 
produtores rurais. 

Associação recebe Micro 
trator e Carreta Tracionada

<	José Otávio Rodrigues, Presidente da Associação de Desenvolvimento 
Rural Sustentável da Comunidade dos Rodrigues; Janete de Sá, Deputada 
Estadual; “Marquinho Delega” Presidente da Câmara; José Clério Moratti 
Dalmoneche, e Renata Egídio, Assessora Administrativa da Câmara

rios com todo carinho.

Lembrando também, que 
dia 01 de maio, acontece a 
Caminhada Caminhos dos 
Tropeiros, sendo mais uma 
grande realização, que visa 
valorizar ainda mais a nossa 
cultura.

Ainda na solenidade, “Mar-
quinho Delega” agradeceu a 
Deputada Janete de Sá, por 
ter atendido a sua solicitação.

“Entendo que é um grande 
benefício para a Associação 
da Comunidade dos Rodri-
gues. Fico feliz por ter dado 
a minha contribuição ao so-
licitar a emenda parlamen-

tar. Agradeço em nome dos 
produtores rurais que se-
rão os beneficiados com a 
doação do Micro trator, a 
Deputada Janete de Sá, por 
ter nos atendido”, frisou o 
vereador.

O Micro Trator com a Carreta 
Tracionada, já se encontra na 
sede da Associação.



Vereadores destacam doação 
de Terreno para construção 
de área de lazer
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Os parlamentares 
estão preocupados 
com a paralização 
da obra

O Vereador Ivanito Barbo-
sa “Vanito” (foto de cima), 
na Sessão da Câmara Mu-
nicipal do dia 10/03, pediu 
providências em relação à 
ponte de Santa Maria de 
Baixo. A ponte começou a 
ser construída há cerca 01 
ano e 07 meses e no mo-
mento a obra está parada. 
O vereador pediu informa-
ções ao Secretário de Ad-

Na reunião da Câmara 
Municipal do último dia 
10/03, quinta-feira, o ve-
reador João Brito Pereira 
“Jango” usou a tribuna da 
casa para pedir providên-
cias por parte da Prefeitu-
ra, Secretaria de Esporte e 
Lazer para que possa ter-
minar a pista de caminha-
da de Criciúma e cobrir a 
quadra de esportes da lo-
calidade.

Na Sessão da Câmara 
Municipal realizada em 
10 de março, o vereador 
Jorcy Miranda Sangy pa-
rabenizou o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Ibatiba pela programa-
ção em comemoração ao 
dia internacional da mu-
lher. O vereador lembrou 
também da programa-

Vereadores querem 
saber por que a obra 
da ponte de Santa 
Maria de Baixo 
está parada

3

ministração da Prefeitura a 
respeito da obra, que está 
sendo construída com re-
cursos do Governo Federal. 
O vereador disse que fal-
tam aproximadamente 08 
meses para terminar o ano 
e a obra é importantíssima 
para a comunidade local. 

Carlos Alberto, “Beto da Saú-
de” (foto de baixo) sugeriu 
que os vereadores busquem 
uma resposta do executivo 
municipal, mas, que todos 
procurem saber do Governo 
Federal, responsável pela obra, 
o porquê da paralização.

Segundo os Parla-
mentares pequeno 
proprietário vai fazer 
doação

Os vereadores de Ibatiba 
enalteceram na última 
Sessão da Câmara, reali-
zada dia 10/03, a possí-
vel doação de um terre-

no para construção de uma 
quadra ou área de lazer no 
córrego Paraíso em Ibatiba. 
O proprietário, senhor Nel-
cimar, mais conhecido como 
Sargento Meireles, segun-
do os parlamentares, disse 
que doará um terreno para 
a construção de uma obra 
para atender os esportistas 
da localidade. O Vereador 

Beto da Saúde lembrou 
que o Sargento Meireles 
até já começou a prepa-
rar o terreno para a cons-
trução. Segundo ele, é só 
a Prefeitura conseguir o 
recurso e começar a obra.

O Vereador Jorci também 
parabenizou ao proprietá-
rio do terreno pela dispo-
nibilidade da doação. “Pa-
rabéns Sargento Meireles, 
e que a Prefeitura possa 
buscar recursos para a 
construção da quadra ou 
do campo para atender 
vocês”, disse o vereador.

O Vereador Sílvio Rodri-
gues, o “Sílvio do Baratei-
ro” sugeriu uma Moção 
de Aplauso para o Senhor 
Nelcimar, conhecido “Sar-
gento Meireles pela atitu-
de da doação.

<

Vereador Silvio do 
Barateiro: “Parabéns 

ao Sargento 
Meireles, mesmo 

sendo dono de 
uma propriedade 

teoricamente 
pequena, está 

disposto a fazer a 
doação de uma área 

para beneficiar a 
comunidade” 

VEREAdoR CoBRA MELhoRIAS 
EM qUAdRA dE CRICIúMA

VEREAdoR JoRCy dESTACA 
A PRogRAMAção PELo dIA 
InTERnACIonAL dA MULhER 
EM CRICIúMA

ção promovida pela Igreja 
Presbiteriana de Criciúma. 
“Muito obrigado e parabéns 
ao Sindicado e a Igreja Pres-
biteriana que não mediram 
esforços para promover as 
homenagens e as palestras 
pelo dia Internacional da 
Mulher. Foi um evento de 
destaque em nossa comuni-
dade”, frisou ele.

“Peço, por favor, 
olhem para a nossa 
comunidade e ter-
minem a pista de 
caminhada, façam a 
cobertura da quadra, 
assim estarão bene-
ficiando os nossos 
esportistas e a comu-
nidade em geral”.

João Brito “Jango”
VEREADOR

<	Vereador Jorcy 
Miranda Sangy 

<	Vereador João 
Brito “Jango” 
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<	“Marquinho Delega” destacou 
a participação de Ibatiba na 
Expedição Tropeira

Presidente da Câmara destaca a 
realização da Expedição Tropeira

O evento tem 
o objetivo de 
resgatar a história 
tropeira, e deve 
acontecer em abril

Na última Sessão da Câmara 
Municipal, realizada quinta-
-feira (10/03), o Vereador 
e Presidente da Câmara, 
“Marquinho Delega” falou a 
respeito da Cavalgada Expe-
dição Tropeira. Segundo o 
vereador, a  Expedição sairá 
de Ouro Preto, Minas Gerais, 
passando por Ibatiba e re-
gião,  e terminará em Vitória.

O Presidente sugeriu uma 
parada da Expedição no 
Museu do Tropeiro, no Mo-
numento e na Praça do Tro-
peiro da cidade. Segundo 
“Marquinho Delega”, Ibati-
ba estará sendo represen-
tado na Expedição  por 04 
cavaleiros e 02 cozinheiros.

“Vamos fazer os exames 

nos animais, vou doar o 
meu serviço, pois somos a 
Capital do Tropeiro. Estive 
conversando e pedi ajuda 
ao nosso prefeito José Alcu-
re, para que dê total apoio 
ao evento”, Destacou o 
presidente, que também é 
veterinário, agradecendo a 
todos os envolvidos.

A ExPEdIção 
 A Expedição tem o objetivo 
de resgatar a história tro-
peira. Os participantes irão 
passar por diversas proprie-
dades de agro turismo, onde 
poderão apreciar cachoeiras, 
rios, matas, lavouras e comi-
das típicas da região, além de 
reviver as rotas, acampamen-
tos e pousadas, histórias e 
costumes.

RoTA IMPERIAL 
A Rota Imperial comemo-
rando 200 anos, conhecida 
também como São Pedro 

de Alcântara, surgiu após a 
descoberta de ouro no in-
terior do Brasil na primei-
ra metade do século XVII. 
Desbravadores percorriam 
essas terras para conseguir 
chegar à região das minas 
gerais e, para proteger esses 
locais contra os invasores, a 
Coroa Portuguesa proibiu a 
construção de estradas na 
Capitania do Espírito Santo.

Após a chegada da Família 
Real no Brasil, em 1808, foi 
permitida a construção de 
uma estrada que ligasse Vi-
tória a Ouro Preto, em 1814. 
A Rota Imperial foi concluí-
da em 1816, consolidando a 
ocupação do território nos 
locais por onde passava.

 Atualmente, a Rota Im-
perial proporciona, além 
do contato com a história, 
575 km de belas paisagens 
entre vales e montanhas e 
a cultura marcante dos imi-
grantes que colonizaram 

suas terras. São 31 muni-
cípios, sendo 17 em Minas 
Gerais e 14 no Espírito San-
to. Os municípios capixa-
bas são: Cariacica, Castelo, 
Conceição do Castelo, Do-
mingos Martins, Iúna, Iba-
tiba, Ibitirama, Irupi, Muniz 
Freire, Viana, Santa Leopol-
dina, Santa Maria de Jetibá, 
Venda Nova do Imigrante e 
Vitória.

“Vamos fazer 
os exames nos 
animais, vou doar 
o meu serviço, pois 
somos a Capital 
do Tropeiro. Estive 
conversando e 
pedi ajuda ao 
nosso prefeito José 
Alcure, para que 
dê total apoio ao 
evento”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE

Caminhada Caminhos 
dos Tropeiros em Ibatiba
Dia 01 de maio 
domingo

Vai ser realizada dia 01 
de maio em Ibatiba, a 
Caminhada Caminhos 
dos Tropeiros. Com 
nível leve de 10 quilô-
metros, com a seguin-
te programação: As 
07 da manhã, alon-
gamento e saída do 
Museu dos Tropeiros, 

em seguida será prestada 
uma homenagem ao senhor  
Armando, Café Tropeiro na 
fazenda  Zé do Brejo, com 
apresentação Cultural e fol-
clorida, visitação ao engenho 
na fazenda João Braulino. 

Ao meio dia, almoço tropeiro 
no restaurante Vovó Rosinha; 
e logo a seguir palestra minis-
trada por Carlos Solera e Ele-
ni, sobre Troperismo, Estrada 
Real e Rota Imperial MG/ES.

Finalizando com sensacional  
Forró Ponto Sem Nó.

As Inscrições já estão sen-
do feitas  por apenas R$ 50 
com direito a camisa, bolsa, 
chapéu, caneca tropeira, 
café da manhã, almoço e 
transporte de volta. Infor-
mações: (28) 3543 – 1671, 
(28) 3543 – 0362 ou (28) 
99969 – 9616.

Apoio: Legislativo em Ação
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Dayane Prudenciana 
de Souza ministrou 
palestra para 
160 estudantes 
do Ensino Médio 
Integrado ao Técnico 
em Comércio e 
Agronegócio

O ano letivo começou  com  
muitas novidades surgindo 

nas unidades escolares. Um 
exemplo é a Escola Professo-
ra Maria Trindade de Olivei-
ra, localizada em Ibatiba, que 
promoveu em fevereiro, uma 
atividade diferenciada com 
160 estudantes do Ensino 
Médio Integrado ao Técnico 
em Comércio e Agronegócio. 
A professora de Sociologia, 
Consuelo Rodrigues Miran-
da, convidou sua ex-aluna, 
Dayane Prudenciana de Sou-
za, 21 anos, que cursa o últi-
mo período de Ciências So-
ciais na Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), para 

ministrar uma palestra. O 
tema foi como a sociologia 
pode ser aplicada no enten-
dimento dos problemas so-
ciais que o município enfren-
ta e como a educação pode 
ser uma aliada no processo 
de mudança sociocultural e 
político econômico local. Na 
ocasião, a universitária pres-
tou consultoria nas salas de 
aula, recolhendo demandas 
sociais dos adolescentes que 
moram no município de Iba-
tiba para o desenvolvimento 
do projeto “Laboratório de 
Sociologia Aplicada (LASA)”.

Universitária motiva 
alunos da Escola 
Estadual Maria 
Trindade de Oliveira

Dayane reforçou que “o prin-
cipal objetivo dessa ação é 
orientar os projetos sociais 
dos alunos, com ideias inova-
doras para desenvolver pro-
cessos pensando na econo-
mia do município”, afirmou. 
Para ela, instrumentalizar o 
olhar dos educandos para a 
realidade política e econômi-
ca do município onde vivem, 
traz uma maior consciência 
politica. “Precisamos ensiná-
-los a pensar criticamente e 
trazer inovação para o mu-
nicípio através da sociologia 
aplicada” completou.

Os alunos que participaram 
do debate tiveram a opor-
tunidade de interagir com 
perguntas sobre suas respec-
tivas áreas de interesse, além 
de receberem informações 
sobre os cursos e oportuni-
dades dentro das universida-
des federais. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ibatiba, Vereador 
“Marquinho Delega”, parabeni-

zou a professora de Sociologia, 
Consuelo Rodrigues Miranda, 
pela iniciativa de convidar sua 
ex-aluna, Dayane Prudenciana 
de Souza, que é da cidade, para 
ministrar a palestra. 

“Parabenizo em meu nome e 
dos demais vereadores, a pro-
fessora Consuelo e também a 
jovem Dayane pelo sucesso 
da iniciativa, que foi destaque 
no Diário Oficial do Estado 
e em diversos outros jornais 
e sites de notícias. Isso mui-
to nos orgulhou como filhos 
dessa terra”, frisou o presi-
dente da Câmara.

Dayane Prudenciana de Sou-
za, é filha de Davi Xavier de 
Souza, filho do Agripino Sil-
vestre de Souza e Sonia Maria 
Xavier e Souza, família tradi-
cional de Ibatiba.

A jovem passou no vestibular 
da UFES aos 17 anos, e está se 
formando em Ciência Política, 
também pela Universidade 
Federal do Espírito Santo.

Consuelo Rodrigues Miranda, 
professora, juntamente 

com Dayane Prudenciana, 
universitária <

<	A jovem  Dayane, ministrando palestra 
na Escola Estadual Maria Trindade de Oliveira

“O principal objetivo 
dessa ação é orientar 
os projetos sociais 
dos alunos, com 
ideias inovadoras 
para desenvolver 
processos pensando 
na economia do 
município”.

Dayane Prudenciana
NATURAL DE IBATIBA E ALUNA DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFES

APRoVAdo PRoJETo dE LEI dA PESTALLoZI E APAE
O projeto de lei que auto-
riza o município a firmar 
convênio de cooperação 
financeira com a Pestalo-
zzi e com a APAE foi apro-
vado.

Reunidos em Sessão Ordi-

nária no dia 25/02, quinta – 
feira, os vereadores de Ibatiba 
aprovaram por unanimidade, 
o projeto de lei de autoria do 
executivo que autoriza o mu-
nicípio a firmar convênio de 
cooperação financeira com a 
Pestalozzi e com a Associação 

de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE).

O projeto prevê recursos para 
atendimento às pessoas com 
deficiência, no intuito de pro-
mover seus direitos custeando 
serviços especializados. <	Vereadores: Ezequias Mariano, “Marquinho Delega” e “Vanito”



Ibatiba recebe 
retroescavadeira 

Os vereadores 
“Marquinho Delega” 
e Jango estiveram 
presentes na entrega 
do maquinário em 
Cariacica

Ibatiba recebeu na terça 
– feira (01/03), uma retro-
escavadeira hidráulica da 
Secretaria Estadual de Agri-
cultura - SEAG, por intermé-
dio de emenda parlamentar 
do Deputado Estadual Cacau 
Lorenzoni. Juntamente com 
a escavadeira, o município 
também recebeu um cami-
nhão prancha (cavalo mais 
carreta) doado pelo Departa-
mento de Infraestrutura de 
Transporte – DNIT. A entre-
ga foi feita pelo Governador 
Paulo Hartung
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O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ibatiba, Vereador 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo “Marquinho Delega” es-
teve presente na solenidade 
de entrega do maquinário em 
Cariacica, na sede da Ceasa, 
acompanhado do Prefeito José 
Alcure , e do também vereador, 
João Brito Pereira “Jango”. 

O Presidente da Câmara 
destacou como uma grande 
conquista para o município o 
recebimento da máquina. “É 
com imensa felicidade que 
recebemos a escavadeira”, 
frisou o presidente. 

Na Sessão Extraordinária 
da Câmara Municipal do 
último dia 25/02, O verea-
dor Sílvio Rodrigues Perei-
ra “Sílvio do Barateiro” fez 

agradecimento ao Deputa-
do Estadual Cacau Loren-
zoni que atendendo a uma 
solicitação sua, fez a indi-
cação para que o município 
pudesse receber a retroes-
cavadeira hidráulica. 

A máquina chegou ao muni-
cípio na última quarta – feira, 
02/03, e já está sendo utilizada.

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 .

votos nulos e brancos. Em 
seguida dividem-se os vo-
tos válidos pelo número de 
vagas a serem preenchidas 
– em Ibatiba, como já vi-
mos em edições passadas, 
são 9 vagas. O resultado 
será o quociente eleitoral.

Quociente Partidário
Do outro lado, a fim de 
concorrer a uma das 9 va-
gas na Câmara Municipal, o 
partido ou coligação deve 
atingir o quociente partidá-
rio, que é feito dividindo-se 
o número de votos de cada 
partido ou coligação pelo 
quociente eleitoral. Assim, 
quanto mais votos conse-
guirem, maior será o nú-
mero de vagas que eles po-
derão preencher. E é muito 
importante lembrar que 
neste caso o voto de legen-
da é válido, ou seja, caso 
o eleitor não queira votar 
especificamente em um 
candidato, mas votar num 
partido inteiro, ou seja, em 
todos os candidatos da-
quela filiação, ele pode. É 
só digitar apenas o número 
identificador do partido.

Vamos na prática: temos 
5 partidos, PA, PB, PC, PD e 
PE, para 17.000 votos, dos 
quais 500 são brancos ou 
nulos, totalizando 16.500 
votos válidos. Dividindo 
então 16.500 por 9 va-
gas na Câmara, temos um 
quociente eleitoral = 1.833. 
Daí temos que o partido 
PA teve 2.600 votos, PB 
teve 5.800 votos, PC teve 
1.600, PD teve 4.200 e PE 
teve 2.300. Dividimos en-
tão 2.600 por 1.833 e des-
cobrimos que, neste ponto, 
já temos como certo que 
PA terá direito a 1 vaga 
para o candidato mais vo-
tado, PB a 3 vagas, PC sem 
direito a vaga, PD a 2 vagas, 
e PE a 1 vaga. Então são 1 
+ 3 + 2 + 1 = 7 Vereadores 
garantidos. Mas e as outras 
2 vagas? É o que veremos 
NA PróxIMA EDIção.

Em breve teremos mais 
uma eleição para Prefeito 
e Vereadores – os represen-
tantes municipais da po-
pulação; e por isso vamos 
esclarecer duas questões 
próprias do nosso siste-
ma eleitoral. A primeira já 
foi explicada aqui, sobre a 
obrigatoriedade do candi-
dato estar filiado a algum 
partido, como consta no 
Art. 9º da Lei 9.504 (a Lei 
das Eleições). A segunda 
trata do “modelo propor-
cional de votação”, que de-
fine os vencedores da elei-
ção por proporcionalidade, 
onde não necessariamente 
é o candidato mais votado 
quem ganha.

O nosso sistema eleitoral 
está descrito na Constitui-
ção Federal de 1988 e no 
Código Eleitoral Brasileiro, 
que definem dois modelos 
diferentes: o majoritário e 
o proporcional. O primei-
ro vale nas eleições para 
Presidente, Governador, 
Prefeito e Senador, e aqui 
a regra é simples: é elei-
to já em primeiro turno o 
candidato que tiver mais 
de 50% dos votos válidos 
(sem brancos e nulos), ou 
em segundo turno, aquele 
que for mais votado.

Já para os Vereadores o sis-
tema passa a ser o de re-
presentação proporcional, 
onde o candidato, além de 
obter votos para si, depen-
de dos votos dados para o 
partido ou para a coligação 
(um pacto feito entre os 
partidos, normalmente de 
ideias afins, para governar 
uma entidade administra-
tiva, como um Município, 
onde grupos pequenos 
apoiam um grupo mais 
forte, e recebem em tro-
ca contrapartidas como 
Secretarias Municipais ou 
cargos comissionados). E 
aí entra o cálculo do quo-
ciente eleitoral e do quo-
ciente partidário.

Quociente Eleitoral
Primeiro se determina o 
número de votos válidos na 
região, tirando da conta os 

<	Governador Paulo Hartug e o Presidente da Câmara “Marquinho Delega”

<	João Brito Pereira “Jango”, Vereador; José Alcure, Prefeito de Ibatiba; Cacau Lorenzoni, 
Deputado Estadual e “Marquinho Delega”, Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba

“Estamos agradeci-
dos e confiantes que 
com o nosso esforço 
e contando com os 
deputados que nos 
representam, conse-
guiremos ainda mais 
junto ao governo do 
Estado”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE


