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Apenas nos primei-
ros seis meses deste 
ano, com auxílio 
dos trabalhos dos 
servidores, parla-
mentares produ-
ziram, analisaram, 
revisaram e apro-
varam mais de 40 
projetos e mais de 
200 indicações e 
requerimentos 

Para que o projetos sejam 
analisados e aprovados pelo 
vereadores, a Câmara de 
Ibatiba conta com equipe 
interdisciplinar durante todo 
o processo do trabalho le-
gislativo. E só nos primeiros 

Primeiro semestre de 2021 
foi registrado por intensas 
atividades na Casa de Leis

Parlamentares intensificam 
cobranças para recuperação 
de estradas e reajuste de 
vencimentos.pág8

Comitiva de Ibatiba busca parcerias 
para atender comunidades dos Paula 
e Perdidos com ajuste de voltgagem 
na rede elétrica.pág2

Covid 19: vereador alerta para 
a importância da vacinação e 
convoca os ibatibenses dos grupos 
autorizados. pág5

seis meses deste ano, a Casa 
de Leis aprovou mais de 40 
projetos (de autoria da Câ-
mara e da Prefeitura) e mais 
de 200 indicações e requeri-
mentos que foram enviados 
ao Executivo.

A pauta das reuniões ordi-
nárias e extraordinárias es-
teve cheia: foram aprovados 
sete Projetos de Resolução, 
24 Projetos de Lei ordi-
nárias, 11 de Leis comple-
mentares. Ainda estão em 
tramitação sete Projetos de 
Resolução, dois Projetos de 
Lei Complementar e dois de 
Lei Ordinária, além de 186 
indicações, 24 requerimen-
tos e 28 moções. 

Na pauta de projetos im-
portantes aprovados este 
ano, conforme informações 
divulgadas pelo site oficial 
da Casa, estão a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), 
Contratações por meio de 
Processos Seletivos, Proje-
to de redução de despesas 
da Casa Legislativa, além da 
matéria de criação do Co-
mitê Especial de Reforma e 
Substituição do Regimento 
Interno.

No último encontro antes 
do recesso, realizado no fi-
nal de junho, os parlamen-
tares também tiveram pauta 
cheia, com votação e leitura 
de 13 projetos.

Interação 
Com o CIdadão 
Nos últimos meses, a Câ-
mara de Ibatiba também 
intensificou a divulgação 
das atividades legislativas, 
conquistando mais intera-
ção com a população por 
meio dos diversos canais de 
comunicação, como a TV 
Câmara, portal na internet 
e redes sociais (Instagram, 
Facebook e Youtube). 

Os meios de Comunicação 
tornam possível a participa-
ção dos moradores em de-

bates dentro e fora do plenário.

InvestImentos 
de maIs de r$ 
1,5 mI Para 
IbatIba 
Dentre os destaques rela-
cionados às atividades rea-
lizadas na Câmara no últi-
mo semestre, o presidente 
da Casa, vereador Fernando 
Vieira, destacou outras im-
portantes conquistas para 
Ibatiba, por meio da atuação 
do Poder Legislativo.

Umas delas são as emen-
das parlamentares, de 
mais de R$ 1,5 mi, en-
viadas para Ibatiba. O 
montante foi resultado 
de emendas do deputado 
Amaro Neto.

De acordo com o presiden-
te da Câmara, as emendas 
envolvem a aquisição de 
trator, pá-carregadeira, 
retroescavadeira, mobi-
liário para escola ensino 
fundamental, além de fi-
nanciamento para eventos 
culturais e instalação de 
pontos de internet em co-
munidades.
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A Câmara Municipal de Ibati-
ba vem a público esclarecer 
que no dia 24 de junho de 
2021 a vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro, no uso de 
suas atribuições, apresen-
tou Projeto de Resolução nº 
14/2021, propondo “o Dia 
da Diversidade LGBTQIA+ e 
combate a LGBTQIA+fobia” 
no calendário municipal.

Após o trâmite normal, o 
projeto foi encaminhado à 
Procuradoria Legislativa, 
que, por sua vez, sugeriu a 
inconstitucionalidade par-
cial da referida proposição, 
tendo em vista que o art. 2º 
do mesmo apresentava vi-
cio formal (sem análise do 
mérito). Diante do fato, es-
clarecemos que a vereadora 
Emiliane Ribeiro Lázaro so-
licitou a retirada do Projeto 

de Resolução nº 14/2021 da 
pauta de votação.

No mais, salientamos que o 
Projeto não institui o evento 
“Parada Gay” no município de 
Ibatiba, visto que existem limi-
tes de iniciativa parlamentar 
que devem ser obedecidos em 
consideração ao comando le-
gal, que proíbe o parlamentar 
de criar leis que geram custo 
ao município.

Nesse sentido, a vereadora 
Emiliane Ribeiro Lázaro escla-
rece: “o Projeto de Resolução 
por mim apresentado não tem 
intenção de promover nenhum 
evento no município. O que eu 
pretendo é promover a cons-
cientização das pessoas em 
razão dos altos índices de vio-
lência contra as pessoas LGB-
TQIA+”.

Recesso parlamentar 
Mesmo com a pausa 
nas Sessões Ordi-
nárias até o dia 31 
de julho, vereadores 
seguem trabalhos 
internos na Casa de 
Leis 

A Câmara Municipal de Ibatiba 
terá recesso parlamentar en-
tre os dias 1º e 31 de julho. O 
recesso legislativo é previsto 
pela Lei Orgânica. Vereadores 
e todos os setores do Legislati-
vo continuam suas atividades 

Por fim, esclarecemos que 
todos os documentos oriun-
dos da Câmara Municipal de 
Ibatiba são dotados de publi-
cidade, nos termos do artigo 
5º, inciso XXXIII da Constitui-
ção Federal, sendo dever do 
servidores lotados na Casa 
de Leis disponibilizá-los a 
quaisquer cidadãos que os 
requeiram. Informa ainda 
que o Projeto de Resolução 
nº 14/2021 não estava ar-
quivado e que no dia 12 de 
julho a vereadora protocolou 
um pedido de retirada do 
Projeto.

A Câmara Municipal de 
Ibatiba, se solidariza com 
os seus servidores e parla-
mentares, no uso de suas 
atribuições e que não houve 
qualquer ato contrário à le-
gislação vigente.

normalmente, com atendi-
mentos à população. A Casa 
ainda poderá realizar Sessão 
Solene e convocar vereado-
res para sessão extraordinária, 
conforme as necessidades do 
município.
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Rede Elétrica: comitiva de Ibatiba 
busca parcerias para atender 
comunidades dos Paula e Perdidos

A agenda, com o 
vice-presidente da 
Assembleia, deputa-
do estadual Marcelo 
Santos, foi pautada 
por demanda anti-
ga das comunida-
des de Ibatiba, que 
requerem modifi-
cações na voltagem 
da rede de energia 
da região  

No dia 14 de julho, o presi-
dente da Câmara Municipal, 
vereador Fernando Vieira, 
acompanhou uma comitiva 
de Ibatiba para participar de 
reunião na Assembleia Le-
gislativa do Estado do Espí-
rito Santo. A agenda com o 
deputado estadual Marcelo 
Santos, discutiu uma deman-
da antiga das comunidades 
dos Paula e Perdidos, que ne-

cessitam de uma nova insta-
lação de rede elétrica.

Participaram da reunião 
o secretário municipal de 
Agricultura, Samuel Dias, a 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Iba-
tiba, Marli Andrade da Silva 
Silveira,e o presidente da 
comunidade dos Paula, Eliel 
Paula Vieira. 

Segundo o secretário de 
Agricultura do município, 
Samuel Dias, a mudança de 
rede é extremamente neces-
sária. Ao todo são mais de 50 
famílias dependentes dessa 
intervenção. “Os moradores 
não conseguem instalar ma-
quinário. A rede não atende 
mais a comunidade. Enquan-
to isso, muitos equipamen-
tos ficam comprometidos 

Câmara inicia campanha do agasalho
A iniciativa tem o 
intuito de arreca-
dar agasalhos no-
vos ou usados, blu-
sas, calças, meias 
e calçados durante 
todo o período do 
inverno

A Câmara Municipal de 
Ibatiba está realizando 
uma campanha de arreca-
dação de agasalhos “Iba-
tibense solidário: doe”. A 
iniciativa tem o intuito de 
arrecadar agasalhos novos 
ou usados, blusas, calças, 
meias e calçados durante 
todo o período do inverno. 

A campanha teve início a 

partir da sugestão, por meio 
de indicação, da vereado-
ra Emiliane Ribeiro Lázaro 
e tem o intuito de motivar 
a comunidade ibatibense a 
ajudar famílias e moradores 
de menor poder aquisitivo, 
buscando proporcionar um 
inverno mais aquecido para 
todos.

A entrega pode ser realiza-
da de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, no prédio da 
Casa Legislativa. As doações 
serão encaminhadas às insti-
tuições da cidade que já pos-
suem triagem de famílias que 
precisam dos itens doados.

Mais informações pelo tele-
fone (28) 3543-1806.

e a produção prejudicada”, 
explicou.

O vereador Fernando Vieira 
reforçou que o problema é 
antigo e que os moradores 
também procuraram a Câ-
mara para ajudar a resolver a 
demanda.  

“Os moradores das comuni-
dades nos procuraram afir-
mando ser uma demanda 
antiga: desde 2016 existe a 
necessidade de mudança da 
voltagem. As comunidades 
enfrentam dificuldades com 
maquinários e despolpado-
res de café, porque a energia 
elétrica não atende. Inclusive 
tem despolpadores de café, 
destinados por emenda que 
nunca foram usados por cau-
sa da voltagem insuficien-
te.  Agendamos essa reunião 
para buscarmos uma inter-
venção, por meio da empresa 
Escelsa e também por meio 
da Secretaria de Estado de 
Agricultura (Seag), para que 
essa situação possa ser solu-
cionada”, destacou.

“As comunidades 
enfrentam dificul-
dades com ma-
quinários porque a 
energia elétrica não 
atende. Inclusive 
tem despolpado-
res destinados por 
emenda que nunca 
foram usados por 
causa da voltagem 
insuficiente. Agen-
damos essa reunião 
para que essa situa-
ção possa ser solu-
cionada”.

Fernando Vieira
VEREAdOR
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Parlamentares aprovam projetos 
que concedem homenagens a 
cidadãos ibatibenses

As matérias que 
homenageiam pro-
fissionais da Saúde e 
estudantes da rede 
municipal foram 
aprovadas por una-
nimidade entre os 
vereadores presentes

Vereadores e servi-
dores dão continui-
dade ao trabalho 
de reformulação 
do Regimento 
Interno da Câmara 
de Ibatiba

Vereadores e servidores 
dão continuidade ao tra-
balho de reformulação 
do Regimento Interno da 
Câmara de Ibatiba. O Co-
mitê Especial de Reforma 
e Substituição do Regi-
mento Interno da Câma-
ra Municipal de Ibatiba, 
instituído por meio do 
Projeto de Resolução nº 
03/2021, esteve reunido 
nesta quarta-feira (14), na 
sede do Poder Legislativo, 
para seguir analisando o 

Comitê Especial realiza 1ª reunião para 
reformulação do Regimento Interno

teor do documento e propor 
alterações.

Participaram da reunião 
os vereadores João Pedro 
Carvalho Rocha, Leonardo 
Alexandrino de Carvalho, 
José Paulo Costa Silva, 
Elias Candido da Silveira, 
a diretora legislativa Bru-
na Loura, o procurador Le-
andro Santos, o assistente 
legislativo Elias Carvalho 
e o coordenador Vinícius 
Amorim.

Conforme informações da 
secretaria legislativa, o pro-
cesso de reformulação foi 
iniciado neste ano, com 
reuniões entre vereadores e 
servidores para correção e 
adequação dos artigos à re-
alidade atual. 

A reformulação tem o obje-
tivo de tornar o documento 
atualizado, moderno, dinâ-
mico e desta forma agilizar 
e facilitar os trabalhos legis-

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Ibatiba apro-
varam, durante a 9ª Sessão 
Ordinária, três projetos de 
autoria do Poder Legislativo 
que homenageiam cidadãos 
ibatibenses. As matérias, 
propostas pela vereado-
ra Emiliane Ribeiro Lázaro, 
concederão honrarias por 
meio de medalha e diploma 
a profissionais da Saúde que 

atuam na linha de frente do 
enfrentamento à Covid-19 
e também a alunos da rede 
municipal.

A proposta de homenagem 
aos alunos inclui ainda a 
premiação “Aluno Nota 10” 
e a concessão da medalha 
“Mérito Estudantil Felipe 
Loura” aos estudantes da 6ª 
a 9ª série.

lativos. 

A comissão deverá se reunir 
semanalmente. Os pontos 
discutidos serão distribuídos 

entre os parlamentares da 
comissão, de forma in-
dividual, para que sejam 
estudados e trazidos para 
debate. 

Projetos de autoria do LegisLativo aProvados

Projeto de Resolução nº 2/2021 que dispõe do projeto Aluno Nota 
10, de autoria da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro - Aprovado 
por unanimidade.

Projeto de Resolução nº 4/2021 que dispõe sobre Sessão Solene 
na Câmara de Ibatiba aos profissionais da Saúde, em enfren-
tamento à Covid-19, de autoria da vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro – Aprovado por unanimidade.

Projeto de Resolução nº 6/2021, de autoria da vereadora Emi-
liane Ribeiro Lázaro, que dispõe sobre emenda ao projeto de 
Resolução nº 3/2010, que dispõe sobre a medalha de Mérito Es-
tudantil Felipe Loura aos alunos do 6ª a 9ª série – Aprovado por 
unanimidade.
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Para receber a vacina, 
é preciso levar docu-
mento de identifica-
ção com foto, cartão 
de vacina e CPF ou 
cartão do SUS ao 
Centro Municipal de 
Vacinação (campus 
do Ifes/Ibatiba)

Na última sessão ordinária 
realizada na Casa de Leis, 
no final de junho, o verea-
dor José Paulo Costa Silva 
destacou em seu discurso a 
importância de os ibatiben-
ses que fazem parte do gru-
po autorizado a procurarem 
o posto de vacinação para 
se se imunizarem contra a 
Covid-19. 

“A vacinação já está liberada 
para muitas faixas etárias e 
observamos que a popula-
ção não está se vacinando. 
Chegou a hora tão esperada 
e peço aos nossos ibatiben-
ses que se vacinem. A vacina 
protege a todos e vai ajudar 
com que a nossa rotina, o 
nosso comércio, o nosso dia 
a dia volte ao normal”, co-
mentou o parlamentar.

De acordo com informações 
da coordenadoria do Pro-
grama Municipal de Imuni-
zações, até o dia 7 de julho 
apenas no Centro Municipal 
de Vacinação, no Campus do 

Ifes/Ibatiba, foram aplicadas 
619 doses, sendo 572 pri-
meiras doses e 47 segundas 
doses. Já no distrito de Cri-
ciúma foram vacinadas 144 
pessoas com idade acima de 
35 anos. Assim, se chega ao 
total de 763 doses. 

Continuam sendo vacinadas 
todas as pessoas acima de 
35 anos, além de gestantes 
e puérperas, pessoas com 
comorbidades, trabalha-
dores do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e 
segunda dose da CoronaVac 
para forças de segurança e 
idosos. 

Para receber a vacina, é 
preciso levar documento 
de identificação com foto, 
cartão de vacina e CPF ou 
cartão do SUS. Gestantes 
e puérperas devem levar, 
também, caderneta de pré-
-natal (gestantes), certidão 
de nascimento ou caderne-
ta de vacinação da criança 
(puérperas).

Covid-19: vereador convoca 
população para tomar vacina

A primeira dose 
inicia o processo 
de imunidade, mas 
é com a segunda 
dose que o proces-
so se consolida

Desde o início da imu-
nização contra o novo 
Coronavírus (Covid-19) 
no Espírito Santo, em 
janeiro deste ano, o Es-
tado contabiliza 60.577 
mil capixabas que não 
retornaram ao serviço de 
saúde para receber a se-
gunda dose. Deste total, 
34.608 são referentes à 
AstraZeneca e 25.969 à 
Coronavac.

O levantamento, reali-
zado pela Secretaria da 

Saúde (Sesa), por meio do 
Programa Estadual de Imu-
nizações e Vigilância das 
Doenças Imunopreveníveis 
(PEI), utilizou o novo Sis-
tema de Informação sobre 
a imunização contra a Co-
vid-19 aos municípios capi-
xabas, disponibilizado aos 
gestores na plataforma Va-
cina e Confia. Esse levanta-
mento data dos esquemas 
superiores a 85 dias Astra-
Zeneca, de cidadãos que 
receberam a primeira dose 
de janeiro até o dia 27 de 
abril e acima dos 29 dias 
para Coronavac daqueles 
que receberam a primeira 
dose entre janeiro e 22 de 
junho.

“Quem deliberadamente 
não busca pela complemen-

tação do esquema vacinal 
com a D2 contra a Covid-19 
está cometendo um ato de 
irresponsabilidade consigo 
mesmo e com aqueles com 
quem convive”, alertou o 
subsecretário de Estado de 
Vigilância em Saúde, Luiz 
Carlos Reblin.

Além disso, o subsecretá-
rio destacou as estratégias 
estaduais e o empenho dos 
municípios para reduzir este 
número. “O Estado tem tra-
balhado para melhor opera-
cionalização na distribuição 
das doses aos municípios, 
de forma a enviar em tem-
po oportuno aquelas desti-
nadas às D2. Além disso, há 
o serviço de SMS enviado 
às pessoas que estão com 
dose em atraso e o municí-

Mais de 60 mil capixabas ainda não 
completaram o esquema vacinal 

pios realizam a busca ativa 
desses pacientes, por meio 
de uma listagem que dispo-
nibilizamos semanalmen-

te”, informou.

*Com informações da Se-
com/ES

“Chegou a hora tão 
esperada e peço aos 
nossos ibatibenses 
que se vacinem”.

José Paulo Costa Silva
VEREAdOR

Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 5



Audiência virtual: parlamentares 
acompanham discussões sobre 
o Plano Plurianual e o Orçamento 
2022 para Ibatiba

Os cidadãos inte-
ressados em partici-
par puderam enviar 
sugestões por meio 
de um link do site 
da Prefeitura Muni-
cipal

Como forma de ampliar as 
discussões acerca das priori-
dades de investimentos a se-
rem realizados no município, 
a administração municipal 
realizou audiência pública vir-
tual, no dia 14 de julho, para 
a elaboração do Plano Plu-
rianual (PPA) – 2022/2025 
e do Orçamento Municipal 
para 2022. O presidente da 
Câmara de Ibatiba, Fernando 
Vieira, e o vereador João Pe-
dro Carvalho acompanharam 
a reunião.

A audiência aconteceu por 
meio da plataforma Goo-
gle Meet, disponibilizada 
no site e nas redes sociais 
da Prefeitura. E os cidadãos 
interessados em participar 
puderam enviar sugestões 
no site da administração 
municipal (www.ibatiba.
es.gov.br). O ibatibense ain-
da podem acessar o portal 
e enviar suas sugestões, que 
serão analisadas e poderão 
estar entre os pontos prio-
ritários do PPA e do Orça-
mento Anual.

O PPA é o documento que 
traz as diretrizes, objetivos e 
metas de médio prazo da ad-
ministração pública, além de 
conter a previsão das gran-
des obras públicas a serem 
realizadas nos quatro anos 

Documento pode ser 
emitido por meio do 
site do Incra. A taxa 
de serviço cadastral 
deve ser paga até o 
dia 17 de agosto. O 
certificado é obriga-
tório para o produ-
tor solicitar crédito 
agrícola

Está disponível para consul-
ta e emissão o Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR) referente ao ano de 
2021. O documento pode 
ser acessado pelos proprie-
tários de imóveis rurais no 
site do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) ou direta-
mente no endereço https://
sncr.serpro.gov.br/ccir/
emissao. 

Outro recurso é baixar em 
dispositivos móveis o aplica-
tivo “SNCR Mobile”, dispo-
nibilizado no Google Play e 
na App Store.

A validade do CCIR 2021 
está condicionada ao paga-
mento da Taxa de Serviço 
Cadastral, por meio do Guia 
de Recolhimento da União 
(GRU), a ser impresso junta-
mente com o certificado. O 
valor depende do tamanho 
da área e deve ser quitado 
até 17 de agosto.

No total, 6.799.659 imóveis 
rurais devem emitir o CCIR e 
pagar a taxa de serviço, cujo 
valor mínimo é de R$ 4,40, 
para as áreas com até 25 
hectares. 

O CCIR comprova a inscri-

ção das propriedades e 
posses rurais junto ao 
Sistema Nacional de Ca-
dastro Rural (SNCR), que 
é a base de dados do Go-
verno Federal gerenciada 
pelo Incra, na qual cons-
tam informações de áreas 
públicas e privadas.

O CCIR constitui prova do 
cadastro do imóvel rural 
no SNCR. É indispensá-
vel para desmembrar, ar-
rendar, hipotecar, vender 
ou prometer em venda 
o imóvel rural e para ho-
mologação de partilha 
amigável ou judicial. A 
apresentação do certifi-
cado também é obriga-
tória quando o produtor 
solicitar crédito agrícola 
em bancos e instituições 
financeiras.

Proprietários de imóveis rurais 
já podem emitir CCIR 2021

de gestão posteriores, co-
meçando a valer no segundo 
ano da administração em 
curso (no caso atual, 2022) e 
seguindo até o primeiro ano 
do próximo mandato (neste 
caso, 2025). 

A elaboração da Lei Orça-
mentária Anual (ou seja, do 
orçamento) é orientada pela 
LDO e baseia-se no que foi 
estabelecido pelo Plano Plu-
rianual. Ela prevê os orça-
mentos fiscal, da seguridade 
social e de investimentos da 
gestão, assim como a pre-
visão de todos os gastos do 
governo, com fixação das 
despesas para o próximo ano 
e a estimativa da receita.

*Com informações da Prefei-
tura de Ibatiba

emItIr o CCIr 2021: httPs://
snCr.serPro.gov.br/
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Dez projetos aprovados 
em sessão extraordinária

Durante o recesso da 
atividade parlamen-
tar, vereadores se 
reuniram e analisaram 
pautas importantes 
para o município

Mesmo em recesso parla-
mentar até o dia 31 de julho, 
a Câmara realizou, no dia 19, 

uma sessão extraordinária 
para votação de dez proje-
tos. Como de praxe, a ses-
são foi transmitida ao vivo 
pela TV Câmara e pelas redes 
sociais do Poder Legislativo 
de Ibatiba. Durante o perío-
do de recesso, as atividades 
internas continuam e outras 
extraordinárias podem ser 
convocadas. 

Os vereadores analisaram 
e aprovaram pautas impor-
tantes como a que autoriza 
a Prefeitura a contratar cré-
dito junto ao Bandes, além 
de projetos que regulamen-
tam a realização de sessões 
solenes, que institui o tele-
trabalho e que institui um 
fundo de apoio à educação 
infantil.

Praticamente todos os 
projetos foram aprovados 
por unanimidade, com ex-
ceção do projeto de Lei n° 
26/2021, de autoria do Po-
der Executivo. O documen-
to autoriza o município a 
realizar operações de cré-
dito junto ao Banco de De-
senvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes). No total, 6 

votos garantiram a aprova-
ção da matéria. O vereador 
Elias Candido da Silveira pe-
diu vistas do projeto, mas 
a solicitação foi reprovada 
por 5 votos a 4.

A próxima sessão ordinária 
da Casa está prevista para o 
dia 10 de agosto, conforme 
calendário oficial.

1. Projeto de Lei Com-
PLementar nº 12/2021 
que institui o teletrabalho no 
âmbito do Poder Executivo e 
altera a Lei Complementar 
Nº 38, de 31 de dezembro 
de 2009. 

2. Projeto de Lei ComPLe-
mentar nº 13/2021 – Auto-
ria do Poder Executivo que 
dispõe sobre a alteração par-
cial do anexo I da Lei Comple-
mentar nº 207/2021, de junho 
de 2021.

3. Projeto de Lei ordiná-
ria nº 25/2021 – Autoria do 
vereador Roberto Luiz Chaves 

ConfIra os Projetos aProvados durante a 9ª sessão extraordInárIa de 2021
– altera o artigo 4º da Lei Mu-
nicipal n 560/2009 com redação 
dada pela lei n° 697/2013

4. Projeto de Lei ordinária 
nº 26/2021 – Autoria do Exe-
cutivo – Autoriza o Município a 
contratar com o Banco de De-
senvolvimento do ES (BANDES), 
operações de crédito.

5. Projeto de Lei ordiná-
ria nº 28/2021 – Autoria do 
Poder Executivo – Altera a Lei 
843/2018, de 23 de março de 
2018, que criou o Fundo Munici-
pal de apoio à ampliação e me-
lhoria das condições de oferta da 
educação infantil.

6. Projeto de resoLução nº 
8/2021 – Autoria do vereador 
Fernando Vieira de Souza que 
dispõe sobre a Sessão Solene na 
Câmara de Ibatiba

7. Projeto de resoLução nº 
9/ 2021 – Autoria do vereador 
Fernando Vieira de Souza – Pro-
jeto estabelece critérios para a 
realização de sessões solenes 
realizadas no âmbito da Câmara 
de Ibatiba

8. Projeto de resoLução 
nº 11/ 2021 – Autores: Emiliane 
Ribeiro Lázaro, Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho, Elias 
Cândido da Silveira, Silvio Rodri-

gues de Oliveira, Ivanito Barbo-
sa de Oliveira - Fica instituído o 
Projeto de Resolução “Medalha 
Jotalino Lopes da Silva” para ci-
dadãos e cidadãs que possuem 
uma jornada de contribuição no 
município de Ibatiba, por meio 
de sua solidariedade cristã com 
tempo mínimo de 10 anos.              

9. Projeto de resoLução 
nº 12/2021 - Autor: vereadora 
Emiliane Ribeiro Lázaro - Fica 
instituído o Projeto de Resolu-
ção “Medalha Ledson Martins 
Figueiredo” para cidadãos que 
possuem uma jornada de con-
tribuição no município de Ibatiba 
através de seu trabalho na área 

da Educação com tempo mí-
nimo de 10 anos.

10. Projeto de resoLu-
ção nº 13/2021 – Autoria da 
vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro - Fica instituída pela 
Câmara Municipal a Confe-
rência Municipal de Juven-
tude no Poder Legislativo, no 
último ano de cada biênio, 
sendo este um espaço es-
tratégico para a participação 
dos jovens, por meio do diá-
logo com os parlamentares 
e indicações de demandas a 
serem convertidas em futuros 
projetos de leis e indicações 
ao Poder Executivo.
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Parlamentares intensificam 
demandas: operação tapa-buraco, 
recuperação de estradas 
e reajuste de vencimentos

Além disso, verea-
dores destacam o 
retorno de serviços 
de transporte para 
Lajinha, além de 
ações de combate à 
informações falsas 
que circulam no mu-
nicípio

As últimas sessões antes do 
recesso parlamentar foram 
marcadas por intensas co-
branças por melhorias para 
o município. Os vereadores 
solicitaram serviços de ope-
ração tapa-buraco, recupe-
ração de estradas e também 
que a gestão municipal ava-
lie o reajuste de vencimen-
tos a servidores. Os repre-
sentantes da população na 
Casa de Leis também desta-
caram o retorno de linha de 
ônibus de Ibatiba a Lajinha. 
Ações de combate à infor-
mações falsas que circulam 
no município também fo-
ram cobradas em plenário.

O vereador Jorcy Miranda 

da pandemia, a linha foi 
suspensa, mas os moradores 
cobram o retorno”, comen-
tou o vereador Jorcy.

O parlamentar solicitou ain-
da que duas pontes na re-

Sangi informou que os mo-
radores da região de Crici-
úma precisam de uma linha 
de ônibus interestadual para 
chegarem a Lajinha (MG). 

“Os moradores estão pas-

sando por dificuldade para 
se locomover até Lajinha 
após a retirada da linha de 
ônibus que os atendia. Não 
temos essa linha no mo-
mento. A empresa respon-
sável afirma que, por causa 

Ainda durante a sessão da Câ-
mara, no final e junho, o verea-
dor Ivanito Barbosa de Oliveira 
questionou a falta do aumento 
(de 25%) nos vencimentos dos 
funcionários públicos. “Tem 
dinheiro em caixa, R$ 1,7 mi, 
temos arrecadação e o prefei-
to veio para a tribuna dizer aos 
funcionários públicos que não 
tem condição de pagar o 
aumento. E hoje essa con-
ta está na Justiça. É direito 
deles. Eu tenho que gritar 
pelos funcionários públi-
cos e, como vereador des-
ta Casa, não posso deixar 
essa informação passar 
em branco”, destacou.

Ainda durante a última ses-
são ordinária antes do reces-
so parlamentar, o vereador 
João Pedro Carvalho Rocha 
esclareceu a situação sobre 
a disseminação de notícias 
falsas diante da aprovação 
de Projeto para contratação 
de diversos cargos para a 
Prefeitura. “Os vereadores da 
Casa estão sendo vítimas de 
fake news e desinformação. 
Estão falando que eles são 
contra a provas escritas apli-
cadas em processo seletivo. 

reajuste dos venCImentos dos servIdores Combate à

fake news
É mentira, os vereadores são 
contra aos projetos ilegais. A 
emenda apresentada, infeliz-
mente, era ilegal. Os verea-
dores tiveram coragem de fa-
zer o que era certo. Ninguém 
aqui é contra a prova escrita. 
Esta Casa já apresentou um 
projeto legal, para altura de 
quem sonha em exercer a 
sua profissão. Ninguém está 
brincando com o sonho de 
ninguém, estamos defenden-
do, respeitando e cumprindo 
a legislação”, finalizou.

gião do Pontal necessitam 
de manutenção urgente, as-
sim como o calçamento e os 
quebra-molas da comunida-
de do Criciúma.

O vereador Elias Cândido da 
Silveiro também solicitou 
ao Poder Executivo que ve-
rifique a situação das pon-
tes das comunidades rurais 
do Coletor e Córrego dos 
Perdidos. “As comunidades 
estão de “braços abertos” 
para ajudar a resolver essa 
situação”, ressaltou o par-
lamentar, que indicou ainda 
a instalação de lixeiras em 
pontos altos do município.

Já o vereador Leonardo Ale-
xandrino de Carvalho soli-
citou ao Poder Executivo a 
realização de uma operação 
tapa-buracos em diversos 
pontos do município. Ele 
também reforçou o pedido 
de limpeza da Rua Mano-
el Luiz Trindade, na qual o 
grande número de entulhos 
já causou desvio do curso 
do rio.
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