
Parlamentares 
informam que falta 
realização de serviços 
de iluminação e 
sinalização pública, 
e gestão de recursos 
por parte da 
administração 
de Ibatiba

A cada sessão ordinária da 
Câmara de Ibatiba, os verea-
dores do município informam 
suas ações, entre respostas a 
requerimentos, avaliações 
de projetos de Leis e fiscali-
zações junto o Poder Execu-
tivo. Nas últimas reuniões do 
Legislativo, os parlamentares 
levantaram demandas con-
sideradas prioritárias para a 
população: disponibilização 
de medicamentos na farmá-
cia popular, reparos na ilumi-
nação pública e sinalização 
de trânsito no bairro Santa 
Maria e nas comunidades de 
Santa Clara e Criciúma.

“Fui procurado por alguns 
moradores, que informaram 
que está faltando remédios 
na farmácia popular, como 
medicamento para controlar 
pressão. Muitas pessoas não 
têm condições de comprar. 
Isso não pode acontecer”, 
comentou o vereador Elias 
Cândido da Silveira (Lili da 
Barbearia).

“Não podemos admitir fal-
tar medicamentos básicos 

Vereadores reforçam a 
preocupação com os períodos de 
seca, salientando a importância 
das caixas secas

Projetos de repasse financeiro para 
Casa Reviver e crédito especial 
para o Prosol são aprovados na 
Câmara

Em 2016 a Feira Verde chega 
à quarta edição, com proposta 
na Câmara de que seja 
realizada anualmentepágs4e5 pág6

no município. Isso não pode 
acontecer. Esperamos que o 
Poder Executivo resolva essa 
questão”, reforçou o verea-
dor Ivanito Barbosa. 

Os vereadores também in-
formaram que está precária 
a iluminação no bairro Santa 
Maria, na rua que dá acesso 
à ponte. E na comunidade 
de Santa Clara e Criciúma é 
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Gestão administrativa, saúde 
e infraestrutura: vereadores 
cobram gestão eficiente 

Outro ponto destacado 
pelos parlamentares du-
rantes as últimas sessões é 
relacionado ao abandono 
de imóveis públicos, que 
poderiam ser usados para 
abrigar secretarias e ou-
tros órgãos de atendimen-
to à população. 

“Estive visitando o pré-
dio próximo ao Edvaldo 
Barba, onde funcionou o 
antigo Correio, e vi o local 
abandonado. É um absur-
do um imóvel bom, de boa 
localização estar numa si-
tuação daquela. É preciso 
reformar o imóvel para 

ImóVEIs PúblICos abandonados
montar uma secretaria, 
por exemplo, e a Prefeitu-
ra poder economizar com 
aluguel. Estamos em um 
momento de crise, então, 
que o município corte gas-
tos como os de aluguel”, 
comentou o vereador Lili.

A situação foi reforçada 
pelo vereador Luciano 
Salgado. “A gestão alu-
ga vários locais para fun-
cionamento de órgãos 
e secretarias, sendo que 
poderia economizar com 
a reforma do prédio. Essa 
situação é um absurdo”, 
comentou.

preciso sinalizar a divisa com 
Minas Gerais, com placas e 
quebra-molas, além da rea-
lização de tapa-buracos na 
entrada da localidade. 

“Já fiz uma indicação ao Go-
verno do Estado. Precisamos 
dessas sinalizações para que 
diminuam os acidentes de 
trânsito naquela região”, 
avaliou o vereador Ivanito.

“Informaram que 
está faltando remé-

dios na farmácia po-
pular, como medica-
mento para controlar 

pressão. Isso não 
pode acontecer”.

Lili da Barbearia
VEREADOR

“Não podemos 
admitir faltar medi-
camentos básicos 
no município. Espe-
ramos que o Poder 
Executivo resolva 
essa questão”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

pág3
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O ano de 2016 está sendo 
marcado por muitos desa-
fios no Poder Legislativo. 
É um ano em que teremos 
eleições municipais e, mais 
do que nunca, estamos 
investindo na transparên-
cia da nossa Casa de Leis, 
como sempre primamos 
ao longo dos últimos anos 
desta legislatura.

Além disso, nas nossas 
ações reforçamos os cui-
dados e a responsabilidade 
com que recebemos de-
núncias da população e 
como apuramos e busca-
mos resolvê-las. Na Câma-
ra de Ibatiba temos orien-
tações de um corpo jurídico 
competente, no qual bus-
camos nos embasar para 
tomar qualquer decisão 
que envolva o bem público 
e a população.

Nesse sentido, nas últimas 

reuniões trazemos os resulta-
dos das nossas fiscalizações, 
a partir das denúncias dos 
moradores de Ibatiba e das 
nossas próprias constatações 
ao analisarmos documentos, 
participarmos de encontros e 
por visitarmos bairros e comu-
nidades. E uma das preocupa-
ções que priorizamos agora é a 
gestão dos recursos públicos.

Imóveis abandonados po-
deriam ser reformados para 
sediar secretarias ou outros 
órgãos que hoje ocupam es-
paços alugados, e isso poderia 
reduzir os gastos a médio e 
longo prazo da administração.

Além disso, estamos acom-
panhando de perto os recur-
sos estaduais e federais que 
chegam à administração, mas 
que não estão sendo aplica-
dos por falta de gestão. Sobre 
este assunto vamos tratar 
nos próximos debates nesta 
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Um grande abraço 
a todos, boa leitura, 

e que Deus nos 
ilumine sempre!!!!

Legislando com 
responsabilidade

A Câmara Municipal realizou, 
no dia 20 de maio, Sessão 
Póstuma em homenagem 
a Gumercino Andrade, iba-
tibense que se destacou na 
política e na vida social do 
município.

Foi vereador em Iúna, pelo 
então distrito de Ibatiba, no 
período de 1977 a 1981. “Seu 
slogan de campanha era “não 
vote em branco vote em Gu-
mercino Andrade”. Filho de 
uma família humilde, en-
frentou muitas dificuldades, 
mas sempre estava de bom 
humor. Seu maior sonho era 
ser motorista”, comentou o 
vereador Silvio do Barateiro.

Gumercino tinha 72 anos, 
viúvo, e pai de nove filhos. 
Deixou ainda 17 netos e dois 
bisnetos.

Sessão póstuma: 
parlamentares homenageiam 
Gumercino Andrade

Casa de Leis.

Acompanhe nossas ações 
pelo portal www.camarai-
batiba.es.gov.br, por meio 
de notícias e pela trans-
missão ao vivo das sessões 
ordinárias.
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Propriedades cafei-
cultoras aguardam 
alternativas para 
retenção de água 

Como forma de enfrentar 
mais um período de estiagem, 
os vereadores de Ibatiba soli-
citaram ao Poder Executivo a 
disponibilização de máquinas 
para a construção de caixas-
-secas nas propriedades rurais. 
O tema foi debatido na sessão 
do dia 10 de maio.

“É preciso que o município 
disponibilize máquinas para 
produtores rurais fazerem 
caixas de contenção de água 
das chuvas nas suas proprie-
dades, para evitar a seca”, 
comentou o vereador João 
Brito (Jango).

“E cada dia que passa fica 
mais complicado, pois não 
há previsão de chuva boa 
para os próximos três meses. 

Vereadores reforçam importância 
dos serviços para construção de 
caixas secas

3

Sem chuva não há produção 
agrícola”, pontuou o verea-
dor Ivanito Barbosa.

Além da construção de 
caixas–secas, o vereador 
Ezequias Mariano sugeriu 
também a implantação de 
programas que incentivem 
a construção de fossas sép-
ticas para diminuir o lança-
mento de esgoto nos rios e 
córregos do município.

“Também é preciso cons-
trução de fossas sépticas. O 
governo federal deveria dar 
mais prioridade a isso. Nos-
sos córregos estão sendo 
bombardeados por esgoto. 
Precisamos de uma solução”, 
comentou o parlamentar.

“Infelizmente, os serviços 
de implementação de cai-
xas de contenção não foram 
colocados em prática neste 
governo”, comentou o vere-
ador Silvio Rodrigues.

Implantação de canil e 
castração de cães e gatos

Controlar e proteger os 
cães e gatos, além de 
evitar possíveis doenças 
transmitidas por esses ani-
mais e incentivar a ado-
ção, tem sido alguns dos 
pedidos dos parlamenta-
res de Ibatiba.

O vereador Luciano Sal-
gado (Pingo) destacou na 
tribuna da Câmara Muni-

cipal que é urgente a neces-
sidade da Prefeitura instalar 
um canil em Ibatiba, bem 
como realizar um programa 
de castração de cães e gatos.

“São inúmeros cachorros 
nas ruas gerando transtor-
nos e insegurança aos nos-
sos moradores e em alguns 
momentos com riscos de 
proliferação de doenças, daí 

precisamos criar alternativas 
para esse problema. É preciso 
respeitar os direitos dos ani-
mais, mas Ibatiba não pode 
continuar como está”, citou 
Salgado. 

O parlamentar informou que 
apresentará um projeto de 
Lei, visando criar a Política 
Municipal de controle popu-
lacional de cães e gatos.

“É preciso 
que o municí-
pio disponibi-
lize máquinas 
para fazer as 
caixas”.

João Brito
VEREADOR

“E cada dia 
fica mais 
complicado, 
pois não há 
previsão de 
chuva”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Os córregos 
estão sendo 
bombardea-
dos por esgo-
to. Precisamos 
de soluçao”.

Ezequias Mariano
VEREADOR

“Infelizmente 
as caixas de 
contenção não 
foram implan-
tadas neste 
governo”.

Silvio Rodrigues
VEREADOR
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Associação admi-
nistrará os recursos 
investidos no centro 
terapêutico Casa 
Reviver Irmã Luíza 
Caliman

Na sessão do dia 10 de maio, 
os vereadores de Ibatiba au-
torizaram o repasse de até 
R$ 100 mil do Poder Executi-
vo à Associação de Apoio Te-
rapêutico Reviver. A entida-
de administra a Casa Reviver 
Irmã Luíza Caliman, um cen-
tro terapêutico para atender 
a dependentes químicos.

“É uma ação muito importan-
te para diversas entidades e fa-

Câmara aprova repasse de até 
R$ 100 mil para a Casa Reviver

mílias ibatibenses 
envolvidas nes-
se projeto, que 

promete salvar vidas, 
devolver dignidade a muitas 
pessoas. Ibatiba ganhará mui-
to com o bom funcionamento 
da Casa Reviver”, avaliou o 
Presidente da Câmara, Mar-
cus Rodrigo Amorim Florindo 
(Marquinho Delega).

De acordo com o Projeto de 
Lei aprovado, os valores deve-
rão ser repassados em ate oito 
parcelas mensais de R$ 12,5 
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Ruas nomeadas no Bairro Floresta
A Câmara aprovou proje-
tos que tratam da deno-
minação de vias públicas 
próximas ao loteamento 
bairro Floresta.

Fica denominada Rua Pas-
tor Gésio José da Silva, a 
rua Projetada localizada no 
bairro, com início próximo 
a residência do senhor Se-

bastião Serpa, dando con-
tinuidade no cruzamento 
com a rua Rodrigo Leite 
Justo até o final do lotea-
mento.

mil, e a Associação de-
verá prestar contas dos 
valores recebidos.

“A Câmara demonstra, 
mais uma vez que ao 

votar essa matéria, promo-
verá a reconstrução de mui-
tas famílias. Esse convênio 

Também fica definida como 
rua Evaristo Antônio de Cas-
tilho, a rua Projetada locali-
zada no mesmo bairro, com 
início na Rua Pastor Gésio 

José da Silva até o término 
do referido loteamento, 
próximo a residência dos 
senhores Jonas e Renato 
Mota.

“É uma ação mui-
to importante que 
promete salvar vidas 
e devolver dignidade 
a muitas pessoas. 
Ibatiba ganhará 
muito com o bom 
funcionamento da 
Casa Reviver”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE

“Votando essa 
matéria a Câmara 
acaba promoven-
do a reconstrução 
de muitas famílias, 

dando oportunidade 
para muitas pessoas 

que estão no mundo 
das drogas”.

Luciano Salgado
VEREADOR

permite ao município dar um 
grande passo para consolidar 
esse projeto, que dará opor-
tunidade para internação de 
muitas pessoas que estão no 
mundo das drogas”, avaliou 
o vereador Luciano Salgado.

A Casa Reviver Irmã Luíza 
Caliman foi inaugurada no 
dia 21 de novembro de 2015.

A unidade vai acolher o pú-
blico masculino adulto, além 
de oferecer outros serviços 
da Casa Reviver na região, 
como capacitação, palestras 
sobre prevenção, tratamento 
ambulatorial e outros, com a 
finalidade de apoiar pessoas 
em situação vulnerável.
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Câmara aprovou 
abertura de crédito 
especial para 
Poder Executivo 
construir salas para 
funcionamento do 
Prosol, que atende 
a 150 crianças de 
Ibatiba

Foi aprovada na sessão do 
dia 27 de junho, a abertura 
de crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 356 mil 
para as obras de ampliação 
da sede do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos, visando cons-
truir seis salas para atender 
a 170 crianças do Prosol – 
Projeto Solidariedade e Es-
perança.

Os recursos serão oriundos 
do superávit financeiro do 
Funcop do exercício ante-
rior e dos royalties.

O vereador Silvio Rodrigues 
de Oliveira (Silvio do Ba-
rateiro) solicitou dispensa 
de prazo do projeto 13 e 14 
para votação na sessão do 
dia 27 de junho, “por se tra-
tar de uma iniciativa social, 
que requer urgência”. 

“Os recursos para essa ini-

ciativa estão parados na 
Prefeitura e serão usados 
para a construção de sa-
las de aula do Prosol, que 
assiste crianças do antigo 
Peti. Essa Casa de Leis é 
unânime para tudo que visa 
o bem estar da população 
de Ibatiba. E esse projeto 
só foi votado hoje por in-
tervenção do Ministério Pú-
blico. Desde o ano passado 
estamos acompanhando e 
tentado votar esse assun-
to”, avaliou Silvio do Bara-
teiro.

Aprovado crédito especial 
para construção de salas 
para projeto social

Estudantes 
acompanham 
atividade do 
Poder Legislativo

Na sessão ordinária do dia 27 
de junho, os alunos do pri-
meiro ano e da segunda eta-
pa do Ensino Médio da Esco-
la Estadual Professora Maria 
Trindade de Oliveira, juntos 
das professoras Sueli Sarai-
va e Vilma de Souza Silveira, 
acompanharam os trabalhos 

do Poder Legislativo de 
Ibatiba.

A inciativa das professoras 
visa incentivar a partici-
pação dos estudantes nas 
discussões políticas e ajudá-
-los nos estudos escolares, 
em diversas disciplinas.

“Essa Casa 
de Leis é 
unânime 

para tudo 
que visa o 

bem estar da 
população 

de Ibatiba”.

Silvio Rodrigues
VEREADOR

o PRosol
O Projeto Solidariedade e 
Esperança – Prosol, atua há 
mais de 10 anos na cidade, 
oferecendo aulas de con-
tra turno para crianças em 
vulnerabilidade social, com 
oficinas de arte e música e 
reforço escolar.



6
em Ação

A coluna “Entendendo Política” é um 
projeto da Agência AV2, veiculado em 
espaço gentilmente cedido pela Câ-
mara Municipal de Ibatiba .

Dessa forma, veja como a 
composição do Legislativo, 
ou seja, da Câmara de Ve-
readores, pode influenciar 
a forma de governar. Di-
gamos que o Prefeito seja 
do partido PB, que teve o 
maior número de votos 
isolados nas eleições para 
Vereador, ocupando 3 va-
gas. Como a nossa política 
funciona por coalização, es-
ses 3 vereadores votarão os 
Projetos de Lei sempre a fa-
vor do Prefeito, dando con-
dições para que ele realize 
o que planejou. Por outro 
lado, temos PD, um partido 
que não trabalha com as 
mesmas ideias do partido 
PB e, consequentemente, 
com o plano de governo do 
Prefeito. Eles então darão o 
voto contrário aos Projetos 
de Lei apresentados na Câ-
mara. De qualquer forma, 
são 3 votos de PB contra 2 
votos de PD. Mas ainda te-
mos os 4 votos da coligação 
“Ibatiba que eu amo”. Nes-
te caso, se a coligação for a 
favor do governo, por conta 
de suas ideologias partidá-
rias, bom para o Prefeito. 
Mas se não for, as chances 
de governabilidade caem 
muito, porque serão 6 votos 
contrários e 3 a favor, para 
todos os projetos apresen-
tados pela prefeitura. Dessa 
forma fica fácil você enten-
der o que são as BANCA-
DAS GOVERNISTAS e as 
BANCADAS CONTRÁ-
RIAS ao Governo.

E é por tudo isso que é tão 
importante que o Prefeito 
tenha apoio dos vereado-
res da Câmara. E como ele 
pode conseguir esse apoio? 
Uma das formas é cedendo 
cargos de confiança – os 
cargos comissionados – aos 
partidos, para que cada um 
possa atuar efetivamente 
junto ao governo.

NA pRóxIMA EDIçãO
Vamos tentar entender 
como são feitas as contas 
no governo.

Estávamos falando nas edi-
ções passadas sobre as coli-
gações e como elas afetam 
o resultado das eleições 
nos sistemas de represen-
tação proporcional, que é o 
que utilizamos quando vo-
tamos para Vereador, por 
exemplo. Mas é importante 
observar que as coligações 
não afetam somente o re-
sultado das eleições, mas 
também a forma como o 
grupo governista será arti-
culado, e principalmente o 
que se chama GOVERNA-
BILIDADE, descrita como 
“a habilidade de governar”. 
E isso acontece porque nós 
temos na COALIZãO uma 
característica forte nos 
nossos governos, que trata 
exatamente dos “acordos 
políticos ou alianças inter-
partidárias para alcançar 
um fim comum”. O que 
seria um fim comum no 
nosso exemplo? A vitória 
dos partidos coligados, nas 
eleições. E quais seriam os 
acordos? É aí que entra a tal 
da Governabilidade.

Como já explicamos lá no 
início da nossa caminhada, 
o governante – no nosso 
caso, o Prefeito – não pode 
fazer tudo do jeito que ele 
acha que deve fazer. Para 
que não aja abuso de po-
der nesta nossa forma “de-
mocrática” de se governar, 
divide-se o poder entre 3 
instituições, com funções 
específicas: o Legislativo, 
responsável pela criação 
das leis; o Executivo, pela 
execução dessas leis; e o 
Judiciário, que verifica se 
essas leis estariam sendo 
cumpridas. É o que aconte-
ce na maior parte dos paí-
ses, no Brasil, e nos estados 
brasileiros e municípios. 
Nesse sentido, para que al-
guma ação seja executada 
pelo Prefeito, ela primeiro 
precisa ser determinada 
como lei, o que acontece 
por meio dos Projeto de Lei 
encaminhados para o Legis-
lativo, que são apreciados, 
votados e, por fim, apro-
vados ou não. Não sendo 
aprovado, o Prefeito não 
pode fazer nada.

Feira Verde deverá 
se tornar evento 
anual

Vereadores estudam 
projeto de Lei para 
envolver as escolas 
de Ibatiba e realizar 
o evento a cada ano 

Tramita na Câmara de Ibati-
ba, projeto de Lei que esta-
belece a Feira Verde como 
evento anual, e também pro-
põe formas para profissiona-
lizar a organização do even-
to, considerado importante 
para o desenvolvimento da 
educação ambiental no mu-
nicípio. O evento acontece 
há quarto anos na cidade.

De acordo com o projeto, de 
autoria do Poder Executivo, 
o evento será contínuo e rea-
lizado todos os anos no mês 
de junho, em local público, e 
deverá constar no calendário 
de eventos das secretarias e 

da Prefeitura Municipal.

A promoção e organização 
da Feira serão de responsa-
bilidade de uma Comissão 
Organizadora, formada por 
servidores efetivos das secre-
tarias de Educação e de Meio 
Ambiente. As escolas tam-
bém deverão apresentar co-
missões de Meio Ambiente. 

Além disso, o projeto que 
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No dia 17 de junho acon-
teceu a 4ª Feira Verde de 
Ibatiba, reunindo centenas 
de alunos e moradores do 
município no espaço da Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Cultura e Turismo.

Durante a programação 
foram apresentados os tra-
balhos das escolas munici-
pais, realizadas campanha 
de recolhimentos de óleo 

está sendo avaliado pelos 
parlamentares estabelece 
que o Poder Executivo de-
verá apresentar projetos e 
programas de educação am-
biental com os seguintes ei-
xos: resíduos sólidos, horto 
florestal, agrotóxicos, nas-
centes e calhas de rios. 

Durante a Feira deverão ser 
montados estandes das esco-
las e programações variadas.
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usado para escola da zona ru-
ral fabricar sabão, campanha 
do agasalho, além gincanas e 
atividades recreativas e pro-
gramações culturais, como 
grupos de dança de Brejetuba 
e de Iúna, a banda de Fanfar-
ra, o Grupo de Capoeira, Pro-
sol, entre outras atrações.

Os interessados também pu-
deram participar de oficinas 
para reaproveitamento de 

materiais, como a de fabri-
cação de papel, de plantio, 
de decoração com pneus e 
confecção de brinquedos.

A Feira é um Projeto de 
Educação Ambiental de-
senvolvido no município 
pela Prefeitura de Ibatiba, 
por meio da parceira das 
secretarias de Educação e 
de Meio Ambiente, Cultura 
e Turismo.


