
Durante Sessão 
Solene, a Câmara 
Municipal concedeu 
títulos a personali-
dades que se desta-
caram no município 
nos últimos anos  

Na noite de 07 de novembro, 
data em que se comemo-
ra a emancipação política de 
Ibatiba, a Câmara Municipal 
concedeu títulos de Cidadão 
Ibatibense, durante Sessão So-
lene, a 18 pessoas nascidas em 
outros municípios e que con-
tribuem para o crescimento e 
o desenvolvimento de Ibatiba. 

Veja as fotos da Sessão Solene 
de Entrega do Título Cidadão 
Ibatibense e os homenageados 
de 2016.

Ibatiba comemora 35 anos 
de emancipação, focada no 
desenvolvimento da agropecuária, 
nos serviços e no agroturismo.

Características interioranas, 
belezas naturais, clima de 
montanha, arquitetura rural e 
muita hospitalidade.pág4 pág4

O Presidente da Câmara, 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo (Marquinho Delega) e 
os vereadores Carlos Alberto 
dos Santos (Beto da Saúde), 
João Brito (Jango), Elias Cân-
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Novos Cidadãos 
ibatibenses
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Homenageados
Indicações do vereador Carlos Alberto Dos Santos

Marcelo Leite da Silva e José Vieira dos Santos
Indicações do vereador Elias Cândido Da Silveira

Fernando Vieira de Souza e Givaldo Vieira da Silva
Indicações do vereador Ezequias Mariano

Juedil de Souza Neves e Celio Gonçalves de Amorim
Indicações do vereador Ivanito Barbosa De Oliveira

Dr. Akel de Andrade Lima e André Storck Martins
Indicações do vereador Jorcy Miranda Sangi

João Batista de Souza e Leandro Ricarte Castro de Souza
Indicações do vereador João Brito Pereira Filho

Helio Gomes Vieira e Simone Sangi da Cunha
Indicações do vereador Luciano Miranda Salgado

Octaciano Gomes de Souza Neto e César Roberto Colnago
Indicações do vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Désio Leocádio da Silva e Celso Martins dos Santos
Indicações do vereador Gerci de Freitas

Olímpio Ferreira da Costa e João de Freitas

“A cerimônia é sim-
ples, mas representa 

muito para todos nós 
ibatibenses nascidos 

nesta terra, pois é 
uma forma de home-

nagear quem esco-
lheu nossa cidade 

para viver e investir”.

Marquinho Delega
VEREADOR

dido da Silveira (Lili da Bar-
bearia), Ezequias Mariano, 
Ivanito Barbosa, Jorcy Sangi 
e Luciano Salgado (Pingo) 
estiveram presentes durante 
a cerimônia e entregaram os 
títulos aos seus homenagea-
dos e familiares.

“Os homenageados são pes-
soas que lutam muito para 
ver Ibatiba crescer em to-
dos os sentidos, e isso nos 
dá muito orgulho. Mais uma 
vez, agradeço a todos os ho-
menageados por escolherem 
Ibatiba”, comentou o Pre-
sidente da Câmara, Marcus 
Rodrigo Amorim de Freitas.
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Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN)
VICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º SECRETÁRIO Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

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
<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP

 Ezequias Mariano
 ezequias.mariano@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br
<	João Brito Pereira Filho - PV

 Jango
 joao.brito@camaraibatiba.es.gov.br
<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br
<	Luciano Miranda Salgado - PMDB

 Luciano Salgado
 luciano.salgado@camaraibatiba.es.gov.br
<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
<	Silvio Rodrigues de Oliveira - PDT

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@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 novembro quinta-feira
25 de novembro sexta-feira
12 de dezembro segunda-feira
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Sessão Solene de
entrega do Título

Cidadão Ibatibense
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Atualmente, 
o município se 
desenvolve em 
torno da produção 
agropecuária, 
dos serviços e do 
agroturismo

No dia 07 de novembro os 
ibatibenses comemoram 
a emancipação política do 
município.  Este ano, Iba-
tiba completou 35 anos de 
fundação. 

Para marcar a data, a Câmara 
Municipal realizou a entrega 
de títulos de Cidadão Ibati-
bense a algumas personali-
dades que se destacaram nas 
ações de incentivo ao desen-
volvimento da região.

E foram muitos os moradores 

e “padrinhos” que empreen-
deram ações para alavancar 
o dinamismo da cidade.  Veja 
um breve histórico.

Com a inauguração da BR-262 
em 1969, o Distrito de Ibatiba 
passou a ter mais acesso a co-
mercialização de produtos e 
a receber maior número de 
migrantes. Tal fato fez com 
que se desenvolvesse rapida-
mente em poucos anos, o que 
despertou o desejo de eman-
cipação política e administra-
tiva de seus moradores.

Com a criação de um movi-
mento pró-emancipação na 
década de 1970, a população 
conseguiu a emancipação em 
7 de novembro de 1981, ga-
rantida pela Lei nº 3.430, que 
criou o município de Ibatiba, 
desmembrado do de Iúna.
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Ibatiba comemora 
35 anos de emancipação

Em 1944, por determinação do IBGE, a Vila do Rosário pas-
sou a se chamar Vila de Ibatiba. 

O nome “Ibatiba” é um vocábulo da língua tupi-guarani 
que, segundo algumas versões, significa fruta-doce, mas 
outras versões sugerem que o significado real é pomar.

O município de Ibatiba faz fronteira com Minas Gerais e está 
localizado entre serras e cordilheiras da Região do Caparaó. 

A cidade preserva as características interioranas, além de 
belezas naturais, clima de montanha, bela arquitetura ru-
ral e muita hospitalidade. É conhecida por atrair turistas 
em busca de esportes radicais e contato com a natureza.

CurIoSIdadES

TropEIrISmo
Ibatiba foi colonizada por 
tropeiros que comerciali-
zavam produtos na região 
do Caparaó. Por isso, o 
tropeirismo assumiu gran-

de influência e importância 
na história local.

Hoje, quem está de passa-
gem pelo município encon-
tra logo o Monumento ao 
Tropeiro na rodovia, como 

forma de homenagem à 
cultura e à tradição tão 
preservadas e valorizadas 
por meio da gastronomia, 
da música e dos costumes 
do meio rural. 

Para conhecer um pouco 
mais sobre essa cultura, o 
Museu do Tropeiro, inau-
gurado em setembro de 
2011, está de portas aber-
tas. O casarão que recebeu 
o museu é de 1918 e per-
tenceu a família libanesa 
Fadlallah, que teve grande 
importância no município. 

O museu reúne peças 
centenárias da atividade 
tropeira e conta bastante 
sobre a rotina das famílias 
em décadas passadas.

TurISmo
Com essa temática, o turismo 
se movimenta por meio do 
Circuito Turístico Caminhos 
dos Tropeiros. Administrado 
pela Geturi – Associação Ges-
tora do Turismo Rural de Iba-
tiba, o Circuito é uma ótima 
opção para quem quer viven-
ciar a cultura. 

Nesses caminhos, pode-se 
passar por 11 propriedades 
rurais, com pousadas, restau-
rantes e sítios com produção 

de frutas, geléias, doces, café 
e até vinho, que fazem o visi-
tante voltar no tempo. 

A simplicidade, a hospitali-
dade e o jeitinho típico do 

interior são os principais in-
gredientes. A culinária seduz 
os visitantes, principalmente 
pelo aroma que vem do fogão 
à lenha, do feijão tropeiro e 
da carne de porco na lata.


