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Formada por vereado-
res, a Comissão Es-
pecial Temporária vai 
participar diretamen-
te das discussões do 
Executivo, acompa-
nhando a evolução da 
doença e tomará as 
providências cabíveis 
no âmbito de atua-
ção e competência do 
Legislativo   

A Câmara de Ibatiba aprovou 
no final de março o Projeto de 
Resolução nº 01/2021 que cria 
a Comissão Especial Tempo-
rária para garantir o trabalho 
de fiscalização do Poder Le-
gislativo nas ações de enfren-
tamento à Covid-19 executa-
das pelo Executivo de Ibatiba. 
Aprovado por unanimidade, o 
Projeto ainda prioriza atender 
os anseios da população, com 
a participação dos vereadores 
diretamente das discussões 
referentes ao enfrentamento 
da pandemia. A Resolução foi 
instituída a partir do requeri-
mento do vereador Leonardo 
Alexandrino de Carvalho.

A indicação para a formação 
da Comissão ainda será apre-
ciada pela Câmara nas próxi-
mas sessões legislativas.

Durante a sessão, realizada 
por meio do Plenário Virtual 
o vereador Leonardo Alexan-
drino de Carvalho destacou 

Comissão Especial vai fiscalizar 
ações de enfrentamento à 
Covid-19 em Ibatiba
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Presidente da Câmara agradece a 
servidores, vereadores e sociedade 
civil por ações de combate ao 
Coronavírus. pág3

Parlamentares se reúnem com 
equipe da Sec. Educação para 
discutir reestruturação do Conselho 
de acompanhamento do Fundeb.pág7

a importância da proposta.

“Essa Comissão tem como 
objetivo atuar de forma mais 
efetiva com a participação dos 
vereadores fiscalizando e au-
xiliando o Executivo. Teremos 
um Legislativo ainda mais ati-
vo nas discussões e em outras 
decisões nas medidas de en-
frentamento à doença. Colo-
quei o meu nome à disposição 
para presidir essa Comissão 
e acredito que essa Casa de 
Leis está ativa nessa batalha”, 
explicou o vereador autor da 
proposição.

O vereador Silvio Rodrigues 
não poupou elogios ao reque-
rimento de criação da Comis-
são de enfrentamento à Co-
vid-19, solicitou que o projeto 
fosse votado em caráter de 
urgência e ressaltou o papel do 
vereador como fiscalizador das 
ações da gestão municipal. 

“Nosso papel principal como 
vereador é fiscalizar e ser 
avalista de um bom gestor. 
Espero que essa Comissão 
seja criada o mais rápido pos-
sível diante da sua importân-
cia neste momento. Eu como 
presidente da Comissão de 
Saúde, nunca fui procurado 
para ajudar a resolver nenhu-
ma ação. Então, afirmo que 
as comissões são criadas para 
fiscalizar e esse é o papel fun-
damental do vereador”, pon-
tuou o parlamentar.

Durante a sessão virtual, o ve-
reador Jorcy Miranda também 
falou sobre a situação da pan-
demia em Ibatiba. “Estamos 
lutando para vencer essa pan-
demia, cientes dos cuidados 
necessários, e muitas pessoas 
sofrendo com as consequên-
cias diante das restrições. Peço 
a todos sabedoria, e que con-
fiem no nosso bom Deus, va-
mos orar, ter serenidade para 
agir e tenho certeza de que ire-
mos vencer esse momento”, 
analisou o parlamentar.

Os cuidados básicos em com-
bate ao Coronavírus também 
foram reforçados pelo vere-
ador Roberto Luiz Chaves. 
“É uma situação grave e que 
depende da consciência de 
cada cidadão para que a do-
ença não avance ainda mais. 
O Poder Executivo junto ao 
Poder Legislativo está atuan-
do rápido para que a vacina 
seja uma prioridade com o 
objetivo de proteger nossos 
cidadãos”, disse o vereador.

O vereador Ivanito Oliveira 
também fez um apelo à po-
pulação. “Nosso município 
está sofrendo com o gran-
de número de casos da Co-
vid-19. Peço aos jovens, que 
estão ainda mais vulneráveis 
à variante dessa doença, que 
tenham cuidado, usem más-
cara, cumpram o isolamento, 
ajudando a salvar vidas, sen-
do conscientes”.

HomE oFFiCE
As sessões da Câmara 
de Ibatiba estão sendo 
realizadas por meio do 
Plenário Virtual, que 
pode ser acessado pelo 
portal da Câmara (ibati-
ba.es.leg.br). A iniciativa 
segue as recomendações 
dos órgãos de saúde e da 
Vigilância Sanitária Muni-
cipal para a contenção da 
e combate ao Coronavírus. 

As atividades do Poder 
Legislativo seguem em 
sistema “home office” 
por tempo indetermina-
do. Assim, o atendimen-
to ao público está sendo 
prestado de forma remo-
ta pelo e-mail contato@
ibatiba.es.leg.br.
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O momento ainda 
é de situação de 
alto risco de conta-
minação na cidade. 
Poderes e sociedade 
devem unir forças

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Fernando 
Vieira, aproveitou o seu espa-
ço na Tribuna Virtual na ses-
são do dia 31 de março para 
agradecer a cada funcionário 
público, vereadores, entidades 
e órgãos que atuam em prol 
de combater o avanço da Co-
vid-19 em Ibatiba. O momen-
to ainda é de situação extrema 
na cidade, mas o presidente 

deixou claro a importância da 
sociedade em unir forças nes-
te momento de pandemia.

“Nosso município está for-
talecido e unido, pois temos 
pessoas atuantes, fortes e, 
mesmo exaustos pelo tra-
balho contínuos, seguem na 
linha de frente em combate 
ao Coronavírus. Agradeço, 
mais uma vez, a cada pro-
fissional de saúde que segue 
honrando o compromisso 
com o seu trabalho em salvar 
vidas. Os gestores do Execu-
tivo em cada Secretaria estão 
sempre de prontidão para 
atender as demandas dessa 
Casa e agradeço aqui a cada 

Homenagens às vítimas 
do novo coronavírus

Parlamentares 
aprovam Moções 
de Pesar 

Em solidariedade as famí-
lias que perderam entes 
queridos, vítimas da Co-
vid-19, na sessão do dia 14 
de abril os vereadores de 
Ibatiba aprovaram diver-
sas Moções de Pesar. 

Os parlamentares foram 
unânimes ao homenage-
arem o professor Ledson 
Martins Figueiredo, fale-
cido no dia 10 de abril, 
vítima da Covid-19. O 
educador foi lembrado por 
sua grande contribuição 
para a história e o desen-
volvimento de Ibatiba: foi 

diretor escolar, secretário 
Municipal de Educação, de 
Obras e de Saúde. O municí-
pio decretou luto oficial por 
três dias em homenagem ao 
Professor Ledinho, como era 
carinhosamente conhecido.

O Presidente da Câmara Fer-
nando Vieira também solici-
tou uma Moção de Pesar aos 
familiares de Nésio 
Dias Santiago e 
também a nomea-
ção de uma rua ou 
de praça no muni-
cípio em homena-
gem ao educador. 

O vereador Roberto 
Luiz Chaves solici-
tou quatro Moções 
de Pesar para os fa-

miliares de Caroline Caval-
cante, Anita Dias, Marli Dias 
e Fábio Borges Ferreira. “A 
todas essas famílias deixo 
aqui a minha solidariedade, 
o meu respeito. É um mo-
mento em que todos nós 
temos que ter fé, sabedo-
ria e consciência para que 
juntos possamos seguir em 
frente”.

trabalho que está sendo feito 
atendendo as solicitações de 
cada vereador”, destacou o 
presidente do Legislativo.

O presidente da Casa tam-
bém relatou sobre reunião 
com o Governador do Estado 
para discutir as ações do mu-
nicípio em enfrentamento ao 
Coronavírus. 

“Participei de uma reunião 
com o Governador e ouvi as 
demandas do Tribunal de Con-
tas e do Governo em relação 
ao combate à Covid-19 e ob-
servei que estamos no cami-
nho certo: nossa Casa de Leis 
segue trabalhando com louvor 
e respeito aos cidadãos, com 
responsabilidade, fazendo o 
que for necessário para contri-
buir para as ações de enfren-
tamento a essa doença. Mui-
to feliz em trabalhar com os 
vereadores desta Legislatura, 
que mostram a cada dia uma 
atuação coerente, responsável 
em prol do de Ibatiba”.

em Açãoem Ação
abril de 2021  |  Ano VII  |  Número 782



Vereadores acompanham início da 
vacinação da Covid-19 em Ibatiba

Vereador solicita a inclusão de fiscais 
e oficiais de Justiça no grupo prioritário

Parlamentares 
aprovam Moções 
de Pesar 

Durante a 3ª Sessão Ordi-
nária da Câmara, o parla-
mentar Leonardo Alexan-
drino de Carvalho solicitou 
ao Poder Executivo a inclu-
são de três oficiais de Jus-
tiça do município no grupo 
prioritário para receber a 
vacina contra a Covid-19. 
De acordo com o vereador, 

essa inserção é necessária em 
função da importância e atu-
ação direta desses servidores 
junto ao cidadão. 

“Os profissionais estão em 
todos os setores do Judici-
ário cumprindo mandados, 
sendo um trabalho de regi-
me diferenciado e que, além 
de se contaminar, podem 
ser um vetor de contamina-
ção”, destacou o vereador.

O vereador, juntamente 

com o Presidente da Câma-
ra Fernando Vieira, também 
reforçou a inclusão dos fis-
cais do município como 
grupo prioritário. “Os ser-
vidores estão trabalhando 
intensamente nesse perí-
odo de pandemia e atu-
ando para garantir que as 
medidas de enfrentamento 
sejam cumpridas. Priorizar 
esse grupo é mostrar res-
peito às pessoas que estão 
em contato direto com a 
população”, destacou.

Espaço amplo 
da quadra do 
Instituto Federal 
do Espírito Santo 
(Ifes-Ibatiba) vai 
garantir segurança 
e eficiência na 
imunização de 
idosos   

A vacinação contra a Co-
vid-19 em Ibatiba começou 
no dia 29 de março, no novo 

Centro Municipal de Vacina-
ção, instalado na quadra do 
Instituto Federal do Espírito 
Santo (Ifes), campus Ibatiba. 
A parceria entre a Prefeitura 
e o Instituto vai atender ini-
cialmente aos idosos que se 
enquadram na fase de vaci-
nação, sempre seguindo as 
medidas de segurança.

O Presidente da Câmara Fer-
nando Vieira e os vereadores 
Roberto Luiz Chaves e João 

Pedro Carvalho Rocha acom-
panharam a aplicação das 
primeiras doses na unidade. 

Segundo informações da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, a mudança de local 
para vacinação irá propiciar 
segurança em um espaço 
maior, para manter o distan-
ciamento social necessário. 
Com as novas medidas res-
tritivas, a vacinação foi sus-
pensa nas residências, para 

evitar a circulação dos pro-
fissionais da saúde. Apenas 
casos de extrema necessi-
dade estão sendo atendidos 
em domicílio.

Ibatiba iniciou a imunização 
dos idosos com idade entre 
65 e 69 anos. No novo Cen-
tro de Vacinação também 
continuarão sendo aplicadas 
as doses para as faixas etá-
rias: (acima de 90, entre 80 
e 89 anos, de 75 a 79 e de 70 

a 74 anos). 

O município já recebeu 919 
doses da vacina com um to-
tal de 453 pessoas vacina-
das, conforme dados do últi-
mo Boletim de Vacinação nº 
7, divulgado pela Prefeitura.

Mais informações podem ser 
adquiridas pelo telefone de 
contatos da Secretaria de 
Saúde: (28)3543-1476 ou 
WhatsApp (28)99886-6962.
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Até o dia 31 de mar-
ço, as atividades 
consideradas não 
essenciais estarão 
suspensas no muni-
cípio de Ibatiba e em 
todo o Estado. A me-
dida se justifica pela 
emergência em saúde 
causada pela pande-
mia da Covid-19

As sessões legislativas re-
alizadas em março e abril 
também foram marcadas 
por cobranças dos vereado-
res por respostas a diversos 
requerimentos, indicações e 
ofícios enviados pela Câmara 
ao Poder Executivo. De acor-
do com os parlamentares, 
alguns documentos foram 
enviados desde o início do 
mandato, em janeiro deste 
ano, e não receberam posi-
cionamento algum quanto 
ao atendimento à demandas 
por informações ou realiza-
ção de algum serviço indica-
do pelos vereadores.

O vereador Leonardo Alexan-
drino de Carvalho informou 

que aguarda a resposta a um 
ofício enviado há quase dois 
meses para a gestão muni-
cipal. “O meu requerimento 
é referente ao envio de um 
resumo detalhado de todas 
as licitações feitas pela Pre-
feitura no período de janei-
ro de 2017 até fevereiro de 
2021. O que foi solicitado é 
um resumo das licitações, já 
trabalhei naquele 
setor e quero ape-
nas exercer a minha 
função de fiscalizar 
os trabalhos execu-
tados”, explicou o 
parlamentar.

Já o vereador João 
Brito Pereira Filho 
também usou a 

Parlamentares cobram do 
Executivo respostas aos ofícios 
e requerimentos enviados 
pela Casa de Leis

Projeto proíbe aumento de gastos com 
diárias de assessores do Poder Executivo

A medida foi pro-
posta para adequar 
a despesa após 
redução do salário 
de assessores. A 
alteração garante, 
assim, a vedação 
de aumento de 
despesas com diá-
rias do Executivo

A Câmara de Ibatiba apro-
vou, na sessão do dia 14 
de março, o Projeto de Lei 

nº 05/2021 que diminui valo-
res de diárias referentes aos 
cargos de assessores do Exe-
cutivo. A medida foi proposta 
para adequar a despesa após 
a redução do salário de asses-
sores. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade atualizando 
o anexo I da Lei nº 821/2017, 
a mesma Lei que padroniza os 
valores de diárias pagas aos 
cargos de Prefeito, vice-Pre-
feito, secretários, assessores e 
servidores e membros do Con-
selho Municipal.

chuva forte recente, muitas 
árvores caídas e isso está 
deixando as estradas intran-
sitáveis e isso dificulta a vida 
de moradores”, analisou o 
parlamentar.

Durante as últimas sessões, 
os vereadores de Ibatiba apro-
veitaram o espaço na Tribuna 
Virtual para cobrarem ações 

“O que foi solicitado 
é um resumo das li-

citações, já trabalhei 
naquele setor e que-

ro apenas exercer 
a minha função de 
fiscalizar os traba-
lhos executados”.

Leonardo Alexandrino
VEREAdOR

“Na comunidade 
de Criciúma precisa 
urgentemente de 
um quebra-molas, 
recuperação das es-
tradas, com a chuva 
forte recente, muitas 
árvores caídas”.

João Brito Pereira
VEREAdOR

do Poder Executivo, 
por meio de requeri-
mentos e indicações, 
entre recuperação 
de estradas e ensai-
bramento, limpeza e 
coleta de lixo nas zo-
nas rurais e urbanas, 
obras de manuten-
ção, esclarecimentos 
sobre distribuição 

de cestas básicas, vacinação 
para servidores do setor de 
fiscalização que atuam na li-
nha de frente em combate ao 
Coronavírus, patrulhamento 
intensivo nas zonas rurais feito 
à Polícia Militar, prevenção e 
intensificação no uso de medi-
das de segurança em combate 
ao Covid-19, entre outros as-
suntos destacados.

tribuna virtual para reforçar 
que aguarda um retorno do 
Poder Executivo quanto às 
suas demandas: nenhuma de 
suas indicações foram aten-
didas até o momento.

“Na comunidade de Crici-
úma precisa urgentemente 
de um quebra-molas, recu-
peração das estradas, com a 
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É grande o volume de indicações 
para manutenção de estradas 
rurais em Ibatiba

Parlamentares en-
viam indicações de 
serviços para atender 
a moradores, estu-
dantes e produtores 
de diversas localida-
des rurais cujas vias 
precisam de reparos 
para garantir mobili-
dade e segurança

Sempre acompanhando a 
movimentação das áreas ru-
rais do município, de onde 
se origina a maior parte das 
atividades econômicas da re-
gião, os vereadores de Ibatiba 
fizeram várias indicações de 
serviços de patrolamento e 
encaibramento para melhorar 
as vias de comunidades como 
Alto Inês, Criciúma, Neblina, 
Pontal, Santa Izabel, Resgate, 
entre outras localidades. 

“Estamos completando 100 
dias de mandato, mas precisa 
ficar claro que os trabalhos de 
manutenção, limpeza, recupe-
ração de estradas precisam ser 
intensificados e algumas obras 
concluídas estão apresentando 
problemas, ainda não solucio-
nados. Diversas regiões ainda 
não foram atendidas e isso é 
um problema para os produ-
tores rurais. Parabenizo a to-
dos os produtores rurais que 

estimulam nossa agricultura 
sempre”, pontuou o vereador 
Elias Cândido da Silveira, que 
também solicitou manutenção 
na estrada que dá acesso a co-
munidade de Alto Inês.

Já o vereador Jorcy Miranda 
Sangi voltou a cobrar do Poder 
Executivo um trabalho de lim-
peza das ruas e manutenção da 
estrada “Caminhos do Campo” 
em Criciúma. “Sabemos que 
o “Caminhos do Campo” é de 
responsabilidade do Estado, 
mas nossos moradores cobram 
de nós vereadores. Por isso, 
faço essa cobrança aqui , pela 
construção de um quebra-mo-
las, poda de árvores, e serviço 
de capina no percurso da estra-
da”, destacou.

Para as regiões de Alto Cri-
cíuma, Neblina, Pontal, Santa 
Izabel e Resgate o parlamen-
tar solicitou um trabalho 
intenso de recuperação das 
vias. “A colheita já chegou e 
as máquinas pesadas do pro-
grama Pronaf são fundamen-
tais para esse trabalho de 
recuperação. Criciúma é a pri-
meira região de Ibatiba onde 
o café começa a ser colhido e 
nossas estradas estão muito 
ruins”, explicou Jorcy.

O vereador João Brito também 

reforçou algumas indicações 
para Alto Criciúma. “Precisa-
mos de melhorias nas estra-
das de Criciúma, próximo à 
propriedade do José Antônio 
Sangi, pois com a proximidade 
da colheita de café os proprie-
tários estão preocupados com 
o acesso. Criciúma precisa de 
atenção como também já co-
brou aqui o vereador Jorcy”, 
frisou o parlamentar.

Outra indicação é a do ve-
reador Roberto Luiz Chaves, 
que cobra o ensaibramento 
das estradas e o nivelamento 
nos córregos de Alto Inês, São 
José, Santa Maria de Baixo e 
de Cima. 

Elias Cândido
VEREAdOR

“Diversas regiões 
ainda não foram 

atendidas e isso é um 
problema para os 

produtores rurais”.

“A colheita já che-
gou e as máquinas 
do Pronaf são fun-
damentais para esse 
trabalho”.

Jorcy Miranda Sangi
VEREAdOR

SEgurança na 
zona rural
O vereador Ivanito Bar-
bosa de Oliveira voltou a 
destacar a urgência do Pa-
trulhamento Intensivo nas 
zonas rurais de Ibatiba. Por 
meio de requerimento, o 
vereador solicitou ao co-
mando da Polícia Militar e 
também à Polícia Civil que 
acompanhem as ações cri-
minosas que estão ater-
rorizando moradores da 

O vereador Elias Cândido da 
Silveira também reforçou 
ao Poder Executivo a neces-
sidade de vigilância em se-
gurança no espaço da usina 
de triagem de lixo, que está 
sofrendo com ataques de 
vandalismo e roubos. “Mui-
tas famílias são sustentadas 
pela aquela empresa que 
está sendo atacada, sendo 
roubada, constantemente. 
Precisa ser colocado um 
vigia naquele espaço, ur-
gentemente”, destacou o 
parlamentar.

comunidade de Santa Clara 
dos Onofres. “A comunida-
de está pedindo socorro. Há 
mais ou menos 20 dias, os 
moradores me procuraram e 
estão sofrendo com roubos, 
ameaças, realmente, aterro-
rizados e isso não pode con-
tinuar”, destacou Ivanito.

VandaliSmo 
na uSina dE 
triagEm
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Serviços de reparos e manutenção 
nas vias urbanas do município 
também são destaques entre as 
indicações dos parlamentares

Bairro Vila Nova, 
Floresta e Toledo 
são algumas das 
localidades que 
aguardam serviços 
de benfeitorias 
de acordo com 
a demanda da 
população

Além das constantes indica-
ções de serviços para melho-
rias na zona rural enviadas 
pela Câmara ao Poder Exe-
cutivo, os parlamentares de 
Ibatiba também reforçam 
outras demandas da zona ur-

bana, como limpeza das vias, 
e reparos em calçamentos.

O vereador Roberto Luiz Cha-
ves, por exemplo, reforçou 
nas últimas sessões virtuais 
sobre a necessidade de lim-
peza com lavagem das ruas 
do bairro Vila Nova e tam-
bém o serviço de calçamento 
no bairro Floresta. 

“Além disso, a limpeza dos 
bairros, intensificando a co-
leta de lixo e retirada de en-
tulhos nas encostas podem 
contribuir para um trabalho 
preventivo de combate ao 

mosquito aedes aegypti. So-
licito também a circulação do 
veículo “fumacê” nos bairros”, 
comentou o parlamentar.

Outra indicação para o bair-
ro Vila Nova é originária do 
vereador Elias Cândido da 
Silveira, que encaminhou ao 
Poder Executivo a necessida-
de de reparos do calçamento 
da rua 19 de Abril, além de 
reparos em outras ruas da lo-
calidade.

Já o vereador Silvio do Ba-
rateiro solicitou reparos no 
calçamento da rua Olindo 

Ferreira de Freitas, próxi-
ma ao hospital. “Tem mais 
de quatro meses que o cal-
çamento está arrancado. 
Também peço que mudem 
o local daquelas lixeiras que 
ocupam duas vagas de veícu-
los naquela região hospitalar 
muito importante para a so-
ciedade”, concluiu. 

Na pauta de indicações do 
parlamentar foi solicitada ain-
da a reforma de um bueiro no 
córrego Boa Vista, perto da 
futura Casa de Repouso Nossa 
Senhora da Penha e a amplia-
ção da rede elétrica no bairro 

Toledo (até no final do asfalto 
do bairro córrego Cambraia).

oPEração 
taPa-buraCoS
No trecho da Avenida 7 de 
Novembro, que liga o trevo 
próximo ao Batalhão da PM 
até a sede da Secretaria de 
Educação, foi solicitado pela 
vereadora Emiliane Lázaro 
uma operação tapa-buracos. 
“Motoristas que circulam na-
quele trecho estão sofrendo 
com o excesso de buracos”, 
destacou a parlamentar.
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Comissão de Educação da Câmara 
quer aprovação de projeto para 
garantir continuidade de repasse 
de recursos para educação 

Parlamentares se 
reúnem com equi-
pe da Secretaria 
de Educação para 
discutir reestrutura-
ção do Conselho de 
acompanhamento 
do Fundeb

A Comissão de Educação da 
Câmara de Ibatiba se reu-
niu, na última semana, com 
a equipe da Secretaria de 
Educação Municipal para 
discutir a reestruturação 
do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Con-

Vereadora Emilia-
ne Lázaro é autora 
de requerimen-
to ao Executivo 
e aguarda novos 
esclarecimentos da 
Secretaria de Edu-
cação a respeito da 
entrega das cestas 
básicas no período 
de pandemia

Na sessão virtual reali-
zada no dia 14 de abril, a 
vereadora Emiliane Lázaro 
voltou a solicitar esclare-
cimentos à Secretaria de 
Educação de Ibatiba sobre 
a distribuição de cestas 
básicas aos estudantes da 
Rede Municipal. De acordo 
com a vereadora os 3.582 
alunos da Rede Municipal 
de Ibatiba receberam ape-
nas um kit no período de 
um ano de pandemia e 

algumas dúvidas ainda preci-
sam ser sanadas. 

Conforme resposta inicial da 
Secretaria de Educação, não 
foram entregues mais kits 
devido a vários impedimen-
tos: período eleitoral, ausên-
cia de saldo para a compra 
de novos kits e devido ao 
alto preço dos alimentos das 
empresas vencedoras da lici-
tação da Prefeitura. 

A vereadora, que é presiden-

te da Comissão Parlamen-
tar de Educação, solicitou e 
aguarda mais detalhes sobre 
a distribuição das cestas. 

“Eu aprendi que o vereador 
precisa saber como são exe-
cutadas as políticas e ações 
do Poder Executivo. Estudei 
muito sobre a questão da 
alimentação escolar e en-
contrei algumas incoerên-
cias”, alertou a parlamentar, 
que também explicou sobre 
a importância de esclarecer 

o noVo FundEb
As mudanças do Fundeb são 
fruto da Emenda à Constituição 
108/2020, promulgada no ano 
passado. Por meio dela, o Fun-
deb, criado provisoriamente em 
2007, passou a ser política de 
estado de caráter permanente.

Já a função do CACS é acom-
panhar a execução dos recur-
sos do Fundeb e emitir parecer 
sobre a prestação de contas 

emitidas pelos entes federati-
vos aos respectivos tribunais 
de contas. Os conselheiros 
podem requisitar e examinar 
documentos sobre licitações, 
obras e serviços custeados 
com recursos do Fundeb, 
além de dados de folhas de 
pagamentos de profissionais 
da educação. Também podem 
realizar visitas in loco para vis-
toriar construções, equipamen-
tos e serviços contratados com 
valores do fundo.

aos pais de alunos e à po-
pulação em geral sobre essa 
demanda, por se tratar de 
um direito garantido por Lei 
Federal.

“Quero parabenizar aqui a 
vereadora Emiliane, por mos-
trar e cobrar esclarecimen-
tos tão importantes sobre 
as verbas que vieram para 
educação. São verbas carim-
badas, que poderiam estar 
sendo utilizadas para circu-
lar no nosso município. Esse 

trole Social do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (CACS/Fun-
deb). Por meio de Projeto de 
Lei, a proposta de reestrutu-
ração foi enviada para a Casa 
de Leis e pode ser votada 
nas próximas sessões. 

A Comissão de Educação, 
composta pelos vereadores 
João Pedro Carvalho Rocha, 
Leonardo Alexandrino de 
Carvalho e vereadora Emilia-
ne Lazáro, analisou o projeto 
e buscou por meio da Secre-
taria de Educação verificar 
os critérios que irão garantir 
a continuidade do repasse 
Federal por meio do Fundeb 

Câmara requer mais esclarecimentos sobre 
distribuição de cestas básicas aos estudantes

é o nosso papel: cobrar e 
mostrar o que está sendo 
feito”, comentou o verea-
dor Silvio Rodrigues.

“É um direito dos estudan-
tes e a compra dos alimen-
tos escolares também gera 
a movimentação na econo-
mia, já que o PNAE estimu-
la, obrigatoriamente, que 
30% das compras sejam 
feitas de famílias rurais do 
município”, concluiu a vere-
adora Emiliane.

para à Educação de Ibatiba. 

A reestruturação do conselho 
é para adequá-lo às exigências 
do novo Fundeb, aprovado 

em agosto do ano passado. O 
fundo passará a contar com 
a contribuição da União dos 
atuais 10% para 23%, grada-
tivamente, até 2026. 

“Aprendi que o ve-
reador precisa saber 
das políticas do 
Executivo. Estudei 
sobre a questão da 
alimentação escolar 
e encontrei algumas 
incoerências”.

Emiliane Lázaro
VEREAdORA

“Quero parabeni-
zar aqui a verea-
dora Emiliane, por 
mostrar e cobrar 
esclarecimentos tão 
importantes sobre as 
verbas que vieram 
para educação.”.

Silvio Rodrigues
VEREAdOR
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Câmara aprova projeto 
que regulamenta trabalho 
voluntário municipal

Vereadores sugerem iniciativas para ajudar 
população carente durante a pandemia

Presidente da Câ-
mara indica criação 
de campanha de 
arrecadação de 
alimentos. Parla-
mentares indicam 
recursos para com-
pra de alimentos

O presidente da Câmara 
de Ibatiba, vereador Fer-
nando Vieira, durante a 
Sessão Ordinária, do dia 
14 de abril, apresentou di-
versas indicações ao Poder 
Executivo com o intuito 
de promover atividades 
e ações em benefício dos 
moradores.  Por meio de 
indicação, o presidente 
solicitou que seja criada a 
campanha “Receba Vida e 
Doe Esperança”, para que 
a população que está indo 
se vacinar colabore doan-
do 1kg de alimento não 
perecível.

O parlamentar ainda des-
tacou a atuação das auto-
ridades eclesiásticas com 
arrecadação de alimen-
tos. “A comunidade de 

pastores fez um excelente 
trabalho, e conseguiu arre-
cadar duas toneladas de ali-
mentos, diante de uma ação 
de fé e empatia com nossos 
cidadãos. Então, é mais uma 
oportunidade por meio des-
sa Campanha em que todos 
nós podemos ser colabora-
dores e ajudar quem necessi-
ta”, analisou.

Criação 
dE auxílio 
EmErgEnCial 
O vereador José Paulo Costa 
Silva apresentou na mesma 
sessão uma sugestão de cria-
ção de um Auxílio Emergen-
cial Municipal. A ideia ainda 
deve ser apresentada e discu-
tida junto com a Procurado-
ria da Câmara, visando estu-
dar e viabilidade e legalidade 
do processo.

“É uma situação muito triste 
que estamos vivendo, mais 
de 20 óbitos só em março, 
uma tragédia para o nos-
so município. Peço descul-

nº 03/2021, de autoria do 
Executivo, cria o Programa 
de Voluntariado Municipal 
(PVM) atendendo a todos os 
setores da Prefeitura, com o 
objetivo de estimular e fo-
mentar ações de cidadania e 
envolvimento comunitário.

O projeto recebeu parecer 
favorável da Comissão de Le-
gislação, Justiça e Redação da 
Câmara após nova análise e 
inclusão de emendas supres-
sivas e aditivas que garantem, 
de acordo com a Comissão, 
a constitucionalidade e a le-
galidade do Programa. A Co-

pas aos comerciantes, mas 
a única forma de combater 
esse vírus é através da qua-
rentena. A vacinação ainda 
não nos deu a resposta que 
precisamos e acredito que 
no mês de abril já veremos 
resultados dessas vacinações 
iniciais”.

ComPra dE 
CEStaS báSiCaS 
O vereador João Pedro Car-
valho Rocha, em sessão no 
final de março, anunciou 
que a Prefeitura preten-
de investir R$ 70 mil para a 
compra de cestas básicas. A 
ação visa atender famílias do 
município em situação de 
vulnerabilidade na pande-
mia. “Destaco o trabalho da 
Assistência Social que segue 
firme, neste último ano, bus-
cando suprir as necessidades, 
as emergências sociais diante 
da situação causada por essa 
pandemia do Coronavírus. É 
uma equipe valente, que está 
mostrando sua atuação com 
transparência e resultados”, 
disse o vereador.

missão de Legislação, Justiça 
e Redação é composta pelos 
vereadores: Relator e Presi-
dente João Pedro Carvalho 
Rocha, secretário Leonardo 
David Alexandrino de Carva-
lho, membro Emiliane Ribeiro 
Lázaro.

Por unanimidade, o Projeto 
foi aprovado pelos vereado-
res.

O PVM é de autoria do Po-
der Executivo que justifica 
adequar as ações voluntá-
rias normatizando o ser-
viço diante da construção 

de uma Legislação sobre o 
tema conforme à técnica 
legislativa. A gestão munici-
pal esclareceu que a adesão 
de pessoas ao voluntariado 
também é uma das preocu-
pações que estabeleceu a 
criação do Programa. 

As emendas aprovadas irão 
garantir a possibilidade desse 
tempo de trabalho ser consi-
derado como exercício de ex-
periência profissional apenas 
para Processos Seletivos do 
Município. Os trabalhos terão 
duração de 120 dias podendo 
ser prorrogados.

“Destaco o traba-
lho da Assistência 
Social que segue 
firme buscando 
suprir as necessi-
dades, as emer-
gências sociais”.

João Pedro Carvalho
VEREAdOR

João Paulo Costa
VEREAdOR

“É uma situação 
muito triste que 

estamos vivendo, 
mais de 20 óbitos 

só em março, uma 
tragédia para o 

nosso município”.

Com o objetivo de 
estimular e fomentar 
ações de cidadania, 
o Programa valida 
atividades voluntá-
rias como experiên-
cia profissional para 
processos seletivos 
do município

A regulamentação do traba-
lho voluntário municipal foi 
aprovado pelos vereadores 
da Câmara Municipal du-
rante sessão extraordinária 
virtual, realizada no início 
de abril. O Projeto de Lei 
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