
Parlamentares fazem visita à usina 
de triagem da Cataiba e pedem 
melhorias para Associação dos 
catadores.

Em Ibatiba produtores 
deverão seguir Portaria 
publicada para realização 
de eventos.pág3 pág2
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Nova Mesa Diretora dirigirá 
a Câmara de Ibatiba até 2018

Elias Cândido da Sil-
veira é o novo pre-
sidente da Câmara. 
Geilson Elias Tomaz é 
o vice e Marcos Rodri-
go Amorim Florindo 
tomou posse como 
secretário

Em chapa única, e com vo-
tação unânime, foi eleita a 
Mesa Diretora para coman-
dar o Legislativo de Ibati-
ba no biênio 2017/2018. O 
novo presidente da Casa de 
Leis é o vereador Elias Cândi-
do da Silveira (Lili da Barbe-
aria), tendo como vice o ve-
reador Geilson Elias Tomaz, 

como secretário Marcos Ro-
drigo Amorim Florindo.

Cabe à Mesa Diretora orde-
nar e gerir o funcionamen-
to da Câmara, e manter a 
ordem geral das atividades 
legislativas. Além dessas 
responsabilidades, a Mesa 
tem prerrogativas especí-
ficas. Somente ela pode 
aprovar a proposta de orça-
mento da Casa e apresentar 
projetos para alterar o Re-
gimento Interno e redefinir 
a remuneração de agentes 
políticos (vereadores, pre-
feito, vice e secretários). 

É de sua competência, 

também, a criação, trans-
formação ou extinção de 
cargos do quadro funcional 
da Câmara. 

Composição da mesa diretora para o Biênio 2017/2018
Vice-Presidente
Geilson dias tomaz (pmdB) 

Presidente
elias Cândido da silveira (psC)

Secretário
marcos rodrigo amorim Florindo (pmn)

O presidente da Câmara 
é responsável por repre-
sentar a Casa perante as 
autoridades públicas e a 

sociedade civil. É seu papel 
dirigir os trabalhos insti-
tucionais e manter sua or-
dem.

Comissões Permanentes da 
Câmara: conheça os vereadores 

Parlamentares 
compõem as 
comissões para o 
biênio 2017-2018

Os parlamentares de Ibatiba 
elegeram por meio de proces-
so simbólico os membros das 
Comissões Permanentes da 
Câmara. Em Ibatiba, são cinco 

as Comissões Permanentes: de 
Redação, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Toma-
da de Contas; de Educação; de 
Saúde, e de Juventude, Cultu-
ra, Esporte e Meio Ambiente.

A formação das Comissões se 
dá pela indicação de vereado-
res de acordo com sua área de 
interesse, na qual tem aptidão 
e conhecimentos sobre as de-
mandas de cada área. A esco-
lha dos membros também 
leva em conta a variedade de 
representantes partidários.

As Comissões Permanentes 
são órgãos internos do Poder 

Legislativo destinadas a emitir 
pareceres em todos os proje-
tos de Lei encaminhados ao 
plenário, apreciar programas 
de obras, planos municipais 
e setoriais da administração 
pública; a receber, estudar e 
emitir parecer sobre petições, 
reclamações, representações 
ou queixas dos cidadãos, entre 
outros assuntos.

Comissões permanentes 2017-2018

Comissão de redação, Justiça e redação

Presidente: Jorcy Miranda Sangi

Secretário: Geilson Dias Tomaz

Membro: Carlos Alberto dos Santos

Comissão de Finanças, orçamento e tomada de Contas

Presidente: Fabio Ambrózio Nascimento Trindade

Secretário: Marcus Rodrigo Amowrim Florindo

Membro: José Paulo Costa Silva 

Comissão de eduCação

Presidente: Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Secretário: Fabio Ambrózio Nascimento Trindade

Membro: José Paulo Costa Silva

Comissão de saúde

Presidente: Carlos Alberto dos Santos

Secretário: Ivanito Barbosa de Oliveira

Membro: Roberto Luiz Chaves

Comissão de Juventude, Cultura, esporte e meio amBiente

Presidente: Geilson Dias Tomaz

Secretário: Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Membro: Carlos Alberto dos Santos
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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

<	Fabio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 fabio.ambrozio@camaraibatiba.es.gov.br

<	Geilson Dias Tomaz - PMDB

 Geilson de Santa Clara
 geilson.dias@camaraibatiba.es.gov.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br

<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br

<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
 jose.paulo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
 roberto.luiz@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

10 de março sexta-feira
27 de março segunda-feira

10 de abril segunda-feira
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Uma nova legislatura se 
inicia em 2017: com no-
vos representantes do 
povo e com parlamenta-
res que receberam mais 
uma oportunidade de 
continuar a legislar, fisca-
lizar e dar voz aos pedidos 
da população. Iniciamos 
as atividades da Câmara 
com muita vontade de 
concretizar tudo o que 
sonhamos para que Ibati-
ba se torne uma das cida-
des com mais qualidade 
de vida do Caparaó.

Para isso, iniciamos di-
versas discussões que vão 
desde a melhoria na edu-
cação no transporte de 
alunos, até a melhoria no 
atendimento de saúde. 
São temas que nós sem-

pre levamos ao plenário para 
debater propostas e projetos 
de Lei relevantes.

Mais uma vez, em nome dos 
demais vereadores, agrade-
ço à população por nos con-
fiar essa importante repre-
sentação. Com a união de 
esforços e a assessoria que 
temos nesta Casa de Leis, 
tenho certeza que faremos 
propostas construtivas para 
atender a todos os anseios 
dos moradores.

Estamos juntos nesse propó-
sito. E, para isso, contamos 
com um diálogo aberto e 
transparente com todos: po-
der público, e população. 

Participe das nossas ses-
sões, conheça nossas ati-

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIdENTE dA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Balanços e perspectivas

Conheça as reso-
luções da portaria 
publicada pelo juíz 
do município

Produtores de eventos e do 
município de Ibatiba deverão 
seguir a Portaria 005/2017, 
publicada pelo Poder Judici-
ário no dia 16 de fevereiro, 
que determina as regras e 
prazos para a solicitação de 

Justiça determina novas 
regras para eventos em Ibatiba

alvarás para eventos.

De acordo com a Portaria, 
fica estipulado um prazo de 
20 dias de antecedência ao 
evento para o protocolo da 
solicitação de alvará auto-
rizativo, que deve ser apre-
sentado acompanhado da 
documentação específica 
(documentos pessoais, alva-
rás específicos devidamen-
te protocolados nos órgãos 

competentes, entre outros).

Além desses documentos, o 
requerimento do alvará deve-
rá conter descrição, data, hora 
de início e do fim do evento, 
entre outras informações que 
forem de interesse da popu-
lação. Da mesma forma será 
necessário anexar ao processo 
um exemplar do cartaz de di-
vulgação onde deve constar a 
informação de que é proibida 
venda de bebidas alcoólicas 
para menores.

A Portaria também enu-
mera tipos de eventos para 
os quais não será exigida a 
autorização judicial para a 
entrada e permanência de 
crianças em eventos, festas e 
espetáculos públicos.

Vale ressaltar que o docu-
mento registra que, nos pe-
didos de autorização judicial, 
não haverá custas nem des-
pesas judiciais.

A Portaria pode ser acessada 
na íntegra pelo site www.iba-
tiba.es.gov.br.

vidades e ajude-nos a 
construir um município 
cada vez melhor.
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Câmara recebe treinamento técnico

Durante visita à 
usina, vereadores 
constataram que 
falta máquina de 
prensa e outros 
equipamentos de 
trabalho

No final de fevereiro, os ve-
readores de Ibatiba visita-
ram a usina de triagem da 
Associação dos Catadores 
de Materiais Recicláveis de 
Ibatiba – Cataiba e consta-
taram que as condições de 
trabalho precisam ser me-
lhoradas com urgência para 
garantir eficiência, seguran-
ça e melhores condições de 
trabalho para os associados.

De acordo com o Presidente 
da Câmara, Elias Cândido da 
Silveira, a urgência está na 
aquisição de uma máquina 
de prensa, pois a da Associa-
ção está quebrada, fazendo 
com que o trabalho seja rea-
lizado manualmente. 

“Fiquei triste ao ver como os 
catadores estão sendo tra-
tados. Os vereadores esta-

rão juntos e buscaremos re-
cursos para reformar a usina 
e melhorar as condições dos 
trabalhadores”, disse o Pre-
sidente da Câmara.

“Fizemos uma visita e vimos 
algumas necessidades bási-
cas. Eles precisam do auxílio 
de uma máquina e de um 
caminhão, ao menos duas 
vezes por semana. Por cau-
sa disso, o serviço deles se 
torna mais lento, pois pre-
cisam fazer tudo de forma 
manual. Esperamos que essa 
situação seja solucionada 
para que a usina volte a fun-
cionar”, analisou o vereador 
Carlos Alberto dos Santos.

Os parlamentares passaram 
a discutir alternativas para 
buscar recursos financeiros e 
ajudar a Cataiba. “Antes de 
visitarmos a usina, vi umas 
fotos que me impressiona-
ram. Realmente, precisamos 
nos unir para tentar buscar 
alternativas e recursos para 
melhorarmos o trabalho da 
associação”, disse o verea-
dor José Paulo Costa e Silva.

“Vamos tentar buscar recur-
sos fora também para ten-
tar ajudar os catadores, que 
exercem um trabalho muito 
nobre na nossa cidade”, co-

mentou o vereador Ivanito 
Barbosa.

“Temos a prática de fiscali-
zar muitos locais. E já fomos 
à usina e vimos a real situ-
ação dos trabalhadores de 

lá. Toda essa situação que 
a Associação está vivendo 
é uma verdadeira falta de 
educação e responsabilida-
de”, completou o vereador 
Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo.

<	A vice-presidente da Associação dos Catadores de Materiais Reciclá-
veis de Ibatiba – Cataiba, Dayane Rosa dos Santos, e diversos associa-
dos estiveram presentes à sessão da Câmara no dia 23 de fevereiro

Durante as discussões 
sobre as melhorias para 
a Associação de Cata-
dores, o vereador Fábio 
Ambrozio alertou que os 
garis do município tam-
bém precisam de equi-

EquIPAmEntos 
dE sEgurAnçA

pamentos que garantam 
a segurança do trabalho.

 “Os garis estão traba-
lhando de chinelo e sem 
luvas. E isso é um crime! 
A administração tem que 
entregar equipamentos 
adequados de trabalho 
para os garis”, comentou 
o parlamentar.

Parlamentares querem melhorias 
para Associação dos catadores

A Câmara de Ibatiba foi palco 
de um treinamento sobre Sis-
temas de Convênios do Go-
verno Federal (SICONV) para 
técnicos do município e da 
região do Caparaó. O evento, 

proposto pela Deputada Esta-
dual Luzia Toledo (PMDB-ES), 
reuniu no dia 23 de fevereiro, 
além de servidores, prefeitos 
e vices da região, vereadores e 
secretários municipais.

O destaque do treinamen-
to foi o instrutor: o profes-
sor Wemerson Nogueira, 
um jovem capixaba que foi 
o campeão do premio Edu-
cador Nota 10 da Fundação 
Roberto Marinho e agora 
figura entre os 10 melhores 
educadores do mundo, con-
correndo ao prêmio Nobel da 
educação, o único brasileiro a 
realizar esse feito. 

De acordo com o professor, 
ano passado bilhões de reais 
em recursos voltaram para o 
governo por falta de convê-
nios municipais adequados. 
“É possível que os municípios 

sejam contemplados através 
dos convênios federais mes-
mo diante de ampla concor-
rência”, comentou.

Com o treinamento, os técni-

cos foram apresentados à atu-
alizações do sistema, conhe-
ceram requisitos do processo e 
receberam informações sobre 
o status dos municípios, entre 
outros pontos.
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Ônibus sem o devi-
do emplacamento 
e identificação, e 
motorista sem calça-
do adequado geram 
discussões sobre a 
segurança dos estu-
dantes 

Na última sessão do mês de 
fevereiro, os vereadores de 
Ibatiba questionaram diver-
sos pontos referentes ao ser-
viço prestado por empresa 
contratada pela administra-
ção pública para transportar 
os alunos da rede municipal 
de ensino. De acordo com os 
parlamentares, ônibus sem 
o devido emplacamento e 
identificação da atividade, e 
motorista sem calçado ade-
quado são alguns dos pontos 
que preocupam pais e alunos.

“Precisamos solicitar um ofí-
cio à Secretaria para sabermos 
quem é a empresa e como foi 
feita a escolha. A gente pode 
dar um tempo, mas quando se 
trata de segurança é diferen-
te”, alertou o vereador Carlos 
Alberto dos Santos.

“A empresa de transporte 
não tem sequer identifica-
ção, alguns ônibus estão com 
placa cinza. Fiquei sabendo 
que tem motorista que nem 
sequer habilitação adequada 
tem. Um motorista de em-
presa tem que se portar como 
um profissional. É um des-
respeito”, avaliou o vereador 
Fábio Ambrozio Nascimento 
Trindade.

Vereadores discutem falta de 
segurança no transporte escolar

“Sabemos que a 
nova gestão está no 
início, mas precisa-
mos alertar sobre a 
questão da seguran-
ça no transporte dos 
alunos”.

Carlos Alberto dos Santos
VEREAdOR

“Precisamos saber 
se os veículos estão 
registrados devida-
mente no Detran. 
Os ônibus também 
estão lotados, com 
crianças em pé”.

Ivanito Barbosa
VEREAdOR

“Tem motorista 
usando chinelo de 
dedo, colocando em 
risco a segurança 
dos alunos. Nem 
sequer habilitação 
adequada tem”.

Fábio Ambrozio Trindade
VEREAdOR

“Muitas mães tam-
bém reclamaram co-
migo que o transpor-
te não está passando 
em alguns pontos 
da área urbana de 
Ibatiba”.

José Paulo Costa e Silva
VEREAdOR

“Os motoristas da 
empresa contrata-
da também deve-
riam passar pela 
mesma prova, por 
curso e por fiscali-
zação”.

Marcus Rodrigo Amorim
VEREAdOR

“Sabemos que em 
alguns locais do 
interior o ônibus não 
consegue acesso, 
mas carros menores 
conseguem. Precisa-
mos resolver isso”.

Elias Cândido da Silveira
VEREAdOR

De acordo com o vereador 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo, as mesmas exigências 
que foram realizadas no pro-
cesso seletivo para contratar 
os motoristas que vão con-
duzir os ônibus do município 
também deveriam ser cobra-
das para a empresa contra-
tada. “A maior riqueza das 
famílias, que são as crianças, 
é entregue nas mãos desses 
profissionais”, comentou.

“Sei que 60 dias de gestão 
é pouco, mas solicito que a 
Casa de Leis seja informada 
se os veículos da empresa 
que presta serviços de trans-
porte escolar tem seguro e 
se estão registradas devida-
mente no Detran”, alertou o 
vereador Ivanito Barbosa.

sEm trAnsPortE
Os vereadores também alerta-
ram que, em alguns locais do 
município, o transporte não 
passa para buscar os alunos. 
“Muitas mães também recla-
maram comigo que o trans-
porte não está passando em 
alguns pontos da área urbana 
de Ibatiba”, afirmou o verea-
dor José Paulo Costa e Silva.

“Se der uma neblina rápida em 
Criciúma os ônibus não vão. 
Sabemos que em alguns locais 
do interior o ônibus não con-
segue acesso, mas carros me-
nores conseguem. Precisamos 
resolver isso para que as crian-
ças não percam aulas”, avaliou 
o Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira. 


