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O prefeito e os 11 
vereadores de Ibati-
ba vão representar 
26.426 habitantes 
durante o mandato 
que iniciou em 1º de 
janeiro de 2021 e vai 
até o dia 31 de de-
zembro de 2024  

O dia 1º de janeiro de 2021 
foi marcado pela cerimônia 
de posse que marca o início 
do mandato dos 11 verea-
dores, do prefeito reeleito 
Luciano Miranda Salgado e 
da vice-prefeita Criziane Mo-
reno que formarão a gestão 
e a representatividade dos 
ibatibenses pelos próximos 
quatro anos. 

A cerimônia de posse ocor-
reu no Plenário Éden Fausti-
no Bernardo, na Câmara Mu-
nicipal, e foi presidida pelo 
vereador João Brito Pereira 
Filho. Conforme prevê o Re-

Prefeito e vereadores eleitos 
tomam posse em cerimônia na 
Câmara Municipal

Mesa Diretora é formada 
e tem o vereador Fernando 
Vieira de Souza como 
presidente. pág8

Novos horários de funcionamento 
para o Legislativo Municipal e para 
as secretarias municipais para 
evitar aglomerações. pág2

Durante evento de posse, vereadores 
firmaram compromisso de atuar em 
harmonia com os demais poderes e 
em prol dos ibatibenses. pág3

gimento Interno da Câmara, 
cabe ao vereador eleito de 
mais idade presidir a sessão 
de posse dos novos eleitos.

O evento foi restrito devido 
à pandemia do novo corona-
vírus, contando com a parti-
cipação apenas dos eleitos, 
com exceção da vice-prefeita 
Criziane, em isolamento so-
cial na data.

A Câmara de Ibatiba inicia 
a nova legislatura com a 
seguinte composição: João 
Pedro Carvalho Rocha (Ci-
dadania), Fernando Vieira de 
Souza (Republicanos), João 
Brito Pereira Filho (Progres-
sistas), Ivanito Barbosa de 
Oliveira (Progressistas), Jorcy 
Miranda Sangi (Republica-
nos),  Emiliane Ribeiro Lázaro 
(PMN), José Paulo Costa Sil-
va (Cidadania), Elias Candido 
da Silveira (Republicanos), 
Leonardo David Alexandri-
no de Carvalho (Podemos), 

Silvio Rodrigues de Oliveira 
(Cidadania) e Roberto Luiz 
Chaves (Podemos). 

As maiores bancadas serão 
do Cidadania e Republicanos, 
com três vereadores repre-
sentando cada um desses 
partidos.

Ainda durante a cerimô-
nia, os vereadores firmaram 
compromisso de cumprir as 
atribuições do cargo, visando 
o interesse público e promo-
vendo o bem geral da popu-
lação. 

Os vereadores são respon-
sáveis por elaborar e propor 
leis. Eles podem decidir, por 
exemplo, sobre a criação de 
políticas públicas, e têm a 
obrigação de fiscalizar o uso 
do dinheiro pelo Executivo e 
analisar a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), que estabelece 
as despesas do ano seguinte 
do município.



Vereadores
<	Elias Cândido da Silveira - Republicanos

 Lili da Barbearia
 ver.eliascandido@ibatiba.es.leg.br

<	Emiliane Ribeiro Lázaro - PMN

 Emiliane Lázaro
 ver.emilianelazaro@ibatiba.es.leg.br

<	Fernando Vieira de Souza - Republicanos

 Fernando Porkin
 ver.fernandovieira@ibatiba.es.leg.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - Progressistas

 Ivanito
 ver.ivanitobarbosa@ibatiba.es.leg.br

<	João Brito Pereira Filho - Progressistas

 Jango
 ver.joaobrito@ibatiba.es.leg.br

<	João Pedro Carvalho Rocha - Cidadania

 João Pedro Salgado
 ver.joaopedro@ibatiba.es.leg.br

<	Jorcy Miranda Sangi - Republicanos

 Jorcy Miranda Sangi
 ver.jorcymiranda@ibatiba.es.leg.br

<	José Paulo Costa Silva - Cidadania

 Paulinho do Eucalipto
 ver.josepaulo@ibatiba.es.leg.br

<	Leonardo David Alexandrino de Carvalho - Podemos

 Leo
 ver.leonardo@ibatiba.es.leg.br

<	Roberto Luiz Chaves - Podemos

 Robertinho Magnético
 ver.robertoluizchaves@ibatiba.es.leg.br

<	Silvio Rodrigues de Oliveira - Cidadania

 Silvio do Barateiro
 ver.silvio@ibatiba.es.leg.br
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O novo horário 
de funcionamento 
da Câmara, válido 
desde o início de 
janeiro, passa a ser 
de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 11h 
e das 12h às 17h

A Câmara Municipal de Iba-
tiba agora está funcionando 

em novo horário: de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h e 
das 12h às 17h. A medida foi 
adotada no início de janei-
ro pela Mesa Diretora e visa 
ampliar o período de aten-
dimento á população e para 
evitar aglomeração. 

Segundo o presidente da 
Câmara de Vereadores, Fer-
nando Vieira, a medida traz 

Novo horário de expediente do 
Poder Legislativo Municipal

SecretariaS MuNicipaiS taMbéM eStão
coM NoVoS horárioS De FuNcioNaMeNto 
A prefeitura de Ibatiba di-
vulgou no dia 5 de janeiro 
um novo horário de fun-
cionamento das secreta-
rias municipais. A medida 
é resultado do Decreto 
nº01/2021, que prevê ain-
da que os servidores pú-
blicos deverão cumprir 
diariamente a carga ho-
rária de oito horas tra-
balhadas, de segunda a 
sexta-feira , com exceção 
dos servidores vinculados 
a acordos coletivos em vi-
gência. 

Novos horários de expedieNte
das secretarias muNicipais

Secretaria de Administração: das 8h às 17h

Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio: das 7h às 16h

Secretaria de Assistência Social: das 8h às 17h

Secretaria de Educação: das 8h às 17h

Secretaria de Esporte e Lazer: das 8h às 17h

Secretaria de Fazenda: das 8h às 17h

Gabinete do Prefeito: das 8h às 17h

Secretaria de Interior e Transportes: das 7h às 16h

Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo: das 7h às 16h

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: das 7h às 16h

Secretaria de Saúde: das 7h às 17h

inúmeros benefícios para a 
comunidade. 

“Alinhamos o nosso horário 
de funcionamento ao prati-
cado pela prefeitura munici-
pal. Assim, os trabalhos tra-
mitarão com mais rapidez e 
eficiência, além, claro, de po-
dermos aumentar o horário 
de atendimento ao público, o 
que em tempos de pandemia 
é muito importante para evi-
tar aglomerações”, explicou 
o parlamentar.
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Parlamentares prontos 
para fiscalizar e legislar 

Durante evento de 
posse, vereadores fir-
maram compromisso 
de atuar em harmo-
nia com os demais 
poderes e em prol 
da qualidade de vida 
dos ibatibenses

O novo mandato Legislati-
vo iniciado em janeiro deste 
ano traz muitas expectativas 
e também uma grande res-
ponsabilidade aos 11 verea-
dores eleitos, que têm o pa-
pel de fiscalizar as ações do 
Poder Executivo. 

Na sessão de posse realizada 
no 1º dia do ano, os discursos 
foram marcados por muitos 
agradecimentos e o compro-
misso de desenvolver o mu-
nicípio.

Confira os destaques dos dis-
cursos dos parlamentares. A 
cerimônia de posse pode ser 
conferia na íntegra, no site 
www.camaraibatiba.es.gov.br. 

“Sou um repre-
sentante da minha 

comunidade e atuo 
com humildade na 

luta pela população. 
Eu estou aqui para 

ser honesto, brigando 
por melhorias. Todos 

os projetos dessa 
casa foram votados 

com responsabili-
dade. Nesta Casa 

sempre teve muitos 
debates e sempre 
continuará tendo, 

mas sempre defendo 
as coisas certas”.

Elias Candido da Silveira 
Lili da Barbearia) 4º mandato

Fernando Vieira  
Porkin, 1º mandato 

 
“Fui eleito presidente 

da Câmara e com 
minha experiência ad-

ministrativa irei zelar 
com muito trabalho, 

dedicação e com-
petência para que o 
Legislativo se forta-

leça. Hoje vejo que o 
meu esforço não foi 

em vão: município or-
ganizado e seguindo 
com muito trabalho. 

Gratidão pela 
confiança”.

Ivanito Barbosa 
3º mandato 

 
“O ano de 2020 foi 

difícil para todos. 
Nossa Casa de Leis 

tem que ser harmôni-
ca. Discussão política 
sempre teremos, mas 

o respeito vai preva-
lecer. Sigo no meu 

terceiro mandato, por 
meio de muito traba-
lho. Foram 676 votos 

e sou grato a cada 
um. Estarei sempre 

em defesa do melhor 
para Ibatiba atuando 

ao lado do povo”.

João Brito Pereira Filho  
jango, 4º mandato 

Emiliane Ribeiro Lázaro
1º mandato 

“Foi a vitória dos 
meninos e das me-
ninas. Contrariei as 

estatísticas sendo o 
mais novo entre os 

eleitos. Agora repre-
sento 1.117 pessoas, 
eleito gastando sola 
de sapato e fazendo 

campanha de bici-
cleta. Vou atuar para 

termos uma educa-
ção básica de quali-
dade, um município 
sustentável, empre-
endedor e com mais 

oportunidades”.

João Pedro Carvalho  
Salgadinho, 1º mandato

Jorcy Miranda Sangi 
6º mandato

 
“Agradeço aos meus 

eleitores, a minha 
família, em especial 
a minha esposa que 

superou o Coronavírus 
e que sempre está ao 
meu lado. A Câmara 

deve ser unida. A todos 
os vereadores eu peço 

que se fortaleçam na 
fé para trabalharem 

pelo nosso povo. 
Muito Obrigado”.

José Paulo Costa  
Paulinho do Eucalipto, 2º mandato  

 

“Não tive oportu-
nidade de estudar, 

tive muita dificulda-
de para concluir os 
estudos, mas tive a 

oportunidade de ser 
diplomado com 344 

votos. Nos últimos 
quatro anos essa 
Câmara fez parte 

da reconstrução de 
Ibatiba. Todos os 

projetos que vieram 
para a Câmara foram 

votados por una-
nimidade. Para um 

prefeito é uma honra 
essa atuação 

da Casa”.

“Nos últimos 23 anos 
atuando pelo muni-
cípio, não sabia, mas 
estava sendo prepa-
rado para assumir o 
cargo de vereador. 

Faltam palavras para 
agradecer todas as 
bênçãos recebidas. 

Fui eleito como 
oposição, mas firmo 
o meu compromisso 

em fiscalizar e legislar 
com responsabili-
dade por Ibatiba. 

Estou à disposição do 
Prefeito em prol do 

município”.

Leonardo de Carvalho
1º mandato

“Fiz o meu trabalho 
no mandato passado 

com louvor e vou 
continuar fazendo o 

melhor pelo povo. Foi 
um mandato no qual 

os meus companheiros 
trabalharam e ajuda-

ram a concretizar o 
melhor para Ibatiba. 

Todos os projetos que 
são à favor da nossa 

população terão o 
meu apoio. Agradeço 

a minha família, minha 
esposa, amigos e com-
panheiros que tiveram 

na luta pela minha 
campanha”.

Roberto Luiz Chaves
Robertinho Magnético, 2º mandato 

Silvio Rodrigues  
Silvio do Barateiro, 4º mandato  

 

“Hoje precisamos ter 
uma única bandeira, 
a do município. Peço 

ao prefeito reeleito 
que continue fazendo 

história. Estou aqui 
tranquilo e confiante 

diante do trabalho que 
foi feito nesse último 

mandato pelo prefeito 
Luciano. Muito obriga-

do a todos os cola-
boradores, amigos e 

familiares, novamente, 
pela confiança”.

Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 3



Vereadores participam de 
inauguração de sete obras 
importantes para Ibatiba

Praças, ruas pavi-
mentadas, imóveis 
reformados foram 
algumas das obras 
entregues em evento 
que reuniu o governa-
dor Renato Casagran-
de, o Prefeito Luciano 
Pingo e os parlamen-
tares do município, 
que também visita-
ram outras obras a 
serem finalizadas nos 
próximos meses

Os vereadores da Câmara de 
Ibatiba acompanharam, no 
último dia 22 de janeiro, a 
inauguração de sete obras de 
lazer e de infraestrutura no 

município. Os projetos foram 
executados com recursos da 
Prefeitura em parceria com o 
Governo do Estado. No total, 
outras 13 projetos estão em 
andamento e serão entre-
gues à população nos próxi-
mos meses. 

A comitiva dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo contou 
com a presença do governa-
dor Renato Casagrande, do 
Prefeito Luciano Pingo e dos 
vereadores Fernando Vieira, 
Silvio Rodrigues. João Brito 
Pereira Filho, Elias Cândido 
da Silveira, Ivanito Barbosa, 
Emiliane Lázaro, Leonardo 
Alexandrino de Carvalho e 
Roberto Luiz Chaves.

Moradores de vários bairros 
também acompanharam a 
entrega da Praça Augusto 
Casagrande, da Praça da Paz, 
das obras de drenagem, pa-
vimentação e acessibilidade 
de ruas dos bairros Lacerda e 
São José da Cidade, do novo 
Centro de Convivência do 
Idoso Adelino Sudré de As-
sis, das reformas do Museu 
do Tropeiro e do Galpão dos 
Feirantes Maria Gomes da 
Costa. 

A agenda contou ainda com 
uma visita às obras de ur-
banização, pavimentação e 
drenagem das ruas paralelas 
à Rodovia BR-262. Ao todo, 
estão sendo investidos qua-

se R$ 2,5 milhões nas inter-
venções.

Ao inaugurar a Praça Augus-
to Casagrande, que leva o 
nome em homenagem ao pai 
do governador Renato Casa-
grande, o gestor do Estado 
se emocionou.

“Agradeço ao Poder Legis-
lativo, ao Poder Executivo e 
ao povo de ibatibense pela 
homenagem feita ao meu 
pai, que foi um homem hu-
milde, simples, mas muito 
amoroso e cuidadoso com 
a nossa família. Ibatiba tra-
balha em harmonia. São 
20 obras em execução e 
estamos vendo essas con-

clusões importantes para a 
população”, destacou o go-
vernador.

O presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Vieira, 
destacou a importância das 
obras de inauguração para a 
população. 

“Cada obra e cada detalhe 
de sucesso foram firmadas 
pelo compromisso com a po-
pulação de Ibatiba, para que 
todos tenham qualidade de 
vida. Acompanhamos esses 
resultados e vamos continu-
ar atuando, fiscalizando para 
que os trabalhos sigam cres-
centes”, disse o presidente 
da Câmara.
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ibatiba: 
caNteiro 
De obraS
De acordo com 
informações da 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano do Estado 
são quatro convê-
nios em andamen-
to na cidade

Pertencente à região do 
Caparaó, o município de 
Ibatiba tem aproximada-
mente 26 mil habitantes, 
que estão sendo bene-
ficiados com os investi-
mentos do Governo do 
Estado em infraestrutura. 
A cidade está localizada 
às margens da BR-262, 
sendo uma passagem 
obrigatória de um grande 
contingente de turistas 

obras iNauguradas

Praça Augusto Casagrande

Pavimentação de Ruas do bairro Lacerda

Praça da Paz

Reforma do Galpão dos Feirantes Maria Gomes da Costa

Centro de Convivência do Idoso Ardilino Sudré de Assis

Reforma do Museu dos Tropeiros

Pavimentação de Ruas no bairro São José da Cidade

que visitam o Espírito San-
to. Além dessa localização 
estratégica, o município 
apresenta vários atrativos e 
fez parte da antiga Rota dos 
Tropeiros, aliada também a 
uma variedade culinária.

De acordo com informações 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano do Estado 
são quatro convênios em 
andamento na cidade. Dos 
recursos, R$ 4 milhões já fo-
ram destinados ao municí-
pio para obras de infraestru-
tura e já foram inauguradas. 

O secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, 
Marcos Vicente, destacou 
o trabalho realizado em 
Ibatiba. “É importante fri-
sar para a população que já 
foram economizados, até o 
momento, R$ 1,260 milhão 
e seguimos vendo os traba-
lhos. O que está sendo feito 
aqui em Ibatiba é um traba-
lho de gestão focado no res-
peito ao dinheiro público”, 
comentou o secretário.

caLçaDa ciDaDã NaS obraS Do bairro São JoSé
As obras inauguradas no 
bairro São José contam com 
215,30 metros de calçada 
cidadã, 1.834,27 metros de 
pavimentação em blocos e 
367,35 metros de drenagem. 

Já as obras que estão em 
execução no município con-
tam com 1.722 metros de 
pavimentação em blocos 
de concreto pré-moldado, 
1.987,14 metros de drena-

gem, 3.151,74 metros de cal-
çadas em bloco de concreto 

e 3.151,74 metros de ciclo-
via em bloco de concreto.
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Planejamento: presidente da 
Câmara e servidores traçam 
ações importantes para 2021

O presidente do 
Legislativo, verea-
dor Fernando Vieira, 
afirmou o desejo de 
reduzir gastos e de 
priorizar a reforma 
da Casa de Leis

Uma importante reunião 
para se iniciar uma nova ges-
tão foi realizada no dia 19 de 
janeiro na Câmara de Ibatiba. 
O presidente da Casa de Leis, 
vereador Fernando Vieira, 
promoveu um encontro com 
os servidores para traçar me-
tas para o exercício financei-
ro de 2021.

O presidente do legislativo 
afirmou o desejo de reduzir 

gastos e também de priorizar 
a reforma das sede do Legis-
lativo, que não é realizada há 
quase 10 anos.

“A Câmara precisa ser refor-
mada urgentemente e quere-
mos também garantir aces-
sibilidade das pessoas com 
o novo projeto. Para isso, es-
tamos reavaliando todos os 
contratos, cortando gratifi-
cações e diminuindo salários 
de cargos comissionados. 
Temos certeza de que asso-
ciando uma administração 
comprometida a um planeja-
mento sério conseguiremos 
alcançar bons resultados nos 
próximos dois anos”, expli-
cou o presidente Fernando 
Vieira.

Vereadores participam de reunião 
sobre processo seletivo da Educação

organizado pela Secretaria 
de Educação de Ibatiba, foi 
pauta de reunião no dia 20 
de janeiro. O encontro, soli-
citado pelo vereador Leonar-
do Alexandrino, aconteceu 
na sede da Secretaria e tam-
bém contou com a presença 
do presidente da Câmara, 
Fernando Vieira, e dos vere-
adores Emiliane Lázaro e Ro-
berto Luiz Chaves.

O vereador Leonardo Alexan-
drino agradeceu o presidente 
da Câmara por ter viabiliza-
do a reunião e enfatizou que 
solicitou a conversa com a 

secretária de Educação, 
Solange Sousa de Assis 
Paula, como uma forma 
de demonstrar o seu com-
promisso com as pessoas 
interessadas, visando tirar 
dúvidas sobre o processo 
de inscrição, cargos e pu-
blicação do edital. 

“Solicitei a reunião para 
sanar dúvidas sobre o 
processo seletivo, princi-
palmente sobre a não par-
ticipação da banca nas ins-
crições e sobre os títulos 
aceitos”, analisou o verea-
dor Leonardo Alexandrino.

O parlamentar disse ainda 
que consta em edital que 
a banca não pode auxiliar 
em inscrições e que os tí-
tulos são todos emitidos 
por órgãos do governo 
federal e estadual. “Escla-
recemos todas as nossas 
dúvidas, agora é aguardar 
o resultado que sairá em 
breve”, finalizou.

A reunião esclare-
ceu dúvidas sobre o 
andamento do pro-
cesso, promovendo 
mais transparência 
para a população

O processo seletivo pra com-
por cadastro de reserva de 
profissionais da educação, 

“Muitas pessoas 
pensam que os 
vereadores só atuam 
em duas sessões 
ordinárias por mês. 
Eu sou oposição, 
mas trabalho com 
responsabilidade”.

Leonardo Alexandrino
VEREAdOR
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Parlamentares acompanham o 
início do programa de imunização 
contra a Covid-19 em Ibatiba

Os profissionais de 
saúde na linha de 
frente que atuam no 
município começaram 
a receber as primeiras 
doses da vacina con-
tra a Covid-19 no dia 
20 de janeiro

Profissionais de saúde que 
atuam na linha de frente no 
combate à pandemia em 
Ibatiba começaram a receber 

as primeiras doses da vacina 
contra a Covid-19 no dia 20 
de janeiro. A primeira etapa 
da vacinação aconteceu no 
Pronto Atendimento Munici-
pal “Eliana Saraiva Trindade”. 

Quem recebeu a primeira 
vacina em Ibatiba foi a au-
xiliar de enfermagem Maria 
Aparecida Heringer de Paula, 
uma das servidoras com mais 
tempo de atuação no Pronto 
Atendimento 24 horas.

Além do presidente da Câma-
ra, vereador Fernando Vieira, 
também estiveram presentes 
a vereadora Emiliane Lázaro e 
os vereadores Léo Alexandri-
no, João Brito Pereira Filho, 
Roberto Luiz Chaves, além 
do prefeito municipal Lucia-
no Salgado, da secretária de 
Saúde, Nilcilene Florindo, e 
da chefe do Pronto-socorro, 
Juliana Moreno.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Fernan-
do Vieira, o início da imuniza-
ção é uma grande conquista 
e que o município já conta 
com um plano de imuniza-
ção com estratégias traçadas 
para cada fase da campanha. 

A vacinação continua se-

“Nos mantivemos 
esperançosos desde 
o início da pandemia 
e, apesar da ansieda-
de, o município sou-
be se preparar muito 
bem para a vacina-
ção. Sem dúvidas 
vencemos a primeira 
batalha e Ibatiba 
está preparada”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE dA CÂMARA

guindo as normativas dos 
órgãos estaduais e federal. 
As vacinas são entregues ao 
Governo Federal, que por 
sua vez encaminham ao Es-
tado e só então chegam as 
Secretarias Municipais para 
que a população seja vaci-
nada.
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Mesa Diretora é 
formada para o 
próximo biênio 

O vereador Fernando 
Vieira foi eleito o pre-
sidente da Câmara de 
Ibatiba. Já o vereador 
Jorcy Miranda Sangi 
foi escolhido o vice-
-presidente, enquanto 
o vereador João Pedro 
Carvalho Rocha é o 
novo secretário da 
Mesa

O evento de posse dos novos 
vereadores eleitos de Ibatiba 
também foi marcado pela es-
colha dos membros da Mesa 
Diretora da Câmara para o 
biênio 2021/2022. 

O vereador Fernando Vieira de 
Souza foi eleito o presidente 
da Câmara de Ibatiba. Já o ve-
reador Jorcy Miranda Sangi foi 
escolhido o vice-presidente, 
enquanto o vereador João Pe-
dro Carvalho Rocha é o novo 
secretário da Mesa.

Fernando Vieira, agora presi-

dente da Casa Leis, foi secre-
tário de Administração da Pre-
feitura de Ibatiba e também 
trabalhou na Câmara como 
Diretor Administrativo. 

O presidente, durante seu 
discurso de posse, destacou 
a responsabilidade de assu-
mir a função e agradeceu a 
todos que o apoiaram. 

“Juntos iremos nos dedicar, 
estudar e trabalhar para fazer 
um Legislativo forte. Estou 
preparado para representar o 
povo da nossa cidade. O que 
muda agora é o tamanho do 
nosso anseio para fazer com 
que Ibatiba siga cada vez 
melhor”, frisou o novo presi-
dente da Câmara, Fernando 
Vieira.

Museu do Tropeiro 
volta a receber 
visitantes

Nos termos do art. 29 da Lei 
Orgânica Municipal compe-
te à Mesa da Câmara, entre 
outras atribuições:
I. propor projetos de 

resolução, criando ou 
extinguindo cargos 
para os serviços do 
Poder Legislativo, fi-
xando os respectivos 
vencimentos;

II. propor projetos de lei 
dispondo sobre a aber-
tura de créditos suple-
mentares ou especiais, 
através de anulação 
parcial ou total da do-
tação orçamentária da 
Câmara Municipal;

III. suplementar por re-
solução as dotações 
do orçamento da 
Câmara Municipal, 
observando o limite 

Casarão que abriga 
um amplo e im-
portante acervo da 
história do municí-
pio foi restaurado e 
está aberto à visita-
ção diariamente

Após a finalização das obras 
de reforma e restauração 
no final de outubro, o Mu-
seu do Tropeiro Salomão 
José Fadlalah volta a abrir 
suas portas para os visitan-
tes diariamente. 

O casarão antigo tem um 
amplo acervo que resgata 

da autorização da lei or-
çamentária, desde que 
os recursos para a sua 
cobertura sejam prove-
nientes de anulação de 
sua dotação ou da reser-
va de contingência;

IV. elaborar e expedir, me-
diante resolução, a dis-
criminação analítica das 
dotações orçamentárias 
da Câmara Municipal, 
bem como alterá-la, 
quando necessário;

V. devolver ao Poder Exe-
cutivo o saldo de caixa 
existente na Câmara 
Municipal;

VI. enviar ao Tribunal de 
Contas, até o dia 31 de 
março, as contas do 
exercício anterior;

VII. elaborar e enviar ao Po-
der Executivo Municipal, 

a história do município de 
Ibatiba e abriga registros 
fotográficos, celas de ca-
valos, balaios, ferramentas, 
roupas, entre dezenas de 
outros objetos usados no 
transporte de mercadorias 
da Rota Imperial. 

O Museu está aberto à vi-
sitação de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 11h e das 
12h às 18h. Aos sábados e 
domingos, das 12h às 18h.

O uso de máscaras e a hi-
gienização das mãos são 
obrigatórios para visitação.

até o dia 1º de agosto 
de cada ano, a pro-
posta orçamentária da 
Câmara Municipal a 
ser incluída no projeto 
de lei orçamentária do 
município;

VIII. propor projeto de de-
creto legislativo e de 
resolução.

IX. declarar a perda do 
mandato de Vereador 
na forma do art. 36, § 
3º, desta Lei Orgânica;

X. instalar na forma do 
Regimento Interno, 
Tribuna Popular, onde 
representantes de en-
tidades e movimen-
tos da sociedade civil, 
inscritos previamente, 
debaterão com os Ve-
readores questões de 
interesse do Município.

reSpoNSabiLiDaDeS Da MeSa Diretora 

Composição da Mesa Diretora: Presidente Fernando Vieira 
de Souza, do Republicanos (ao centro); Vice-presidente Jorcy 
Miranda Sangi, do Republicanos (à esquerda); 1º Secretário 
João Pedro Carvalho Rocha, do Cidadania (à direita)
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