
Obra de saneamento da Cesan gera 
32 empregos diretos em Ibatiba, 
beneficiando 25 trabalhadores do 
próprio município.

Aprovado o projeto que cria o 
Centro de Eventos Tropeirão, a 
ser construído às margens da 
BR 262, Km 153.pág4 pág6

em Açãoem Ação
Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES
agosto de 2017  |  Ano III |  Número 35

De acordo com a 
classificação, realizada 
por meio de laudo 
pericial, o adicional 
poderá ser de 10% 
a 40% sobre o 
vencimento base

Os servidores públicos de Iba-
tiba que trabalham em ativi-
dades consideradas insalubres 
ou perigosas receberão um 
adicional sobre os vencimen-
tos base. A Lei que regulamen-
ta o adicional foi aprovada por 
unanimidade pelos vereadores 
na sessão do dia 10 de agosto.

De acordo com a Lei, que de-

Na sessão do último dia 10/8 os 
vereadores aprovaram o projeto 
que denominada “Maria José Faria” 
a Creche Municipal. pág2

Câmara aprova Lei que concede 
adicional aos servidores em 
atividades insalubres e perigosas

verá ser sancionada pelo Po-
der Executivo, o exercício de 
atividades em condições in-
salubres assegura ao servidor 
um adicional de 10%, 20% e 
40%, segundo a classificação 
dos graus, mínimo, médio e 
máximo. Já o grau de periculo-
sidade será de 30% para am-
bos os casos. Essas atividades 
serão definidas em laudo pe-
ricial, que será pautado pelas 
Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

O direito ao adicional não será 
acumulável, cabendo ao servi-
dor optar pelo de insalubrida-
de ou periculosidade.

SAIBA MAIS
O que são atividades insalu-
bres?
Atividades insalubres são 
aquelas que expõem os em-
pregados a agentes nocivos à 
saúde, acima dos limites le-
gais permitidos. Juridicamen-
te, a insalubridade somente é 
reconhecida quando a ativida-
de ou operação passa a ser in-
cluída em relação baixada pelo 
Ministério do Trabalho.

O que são atividades perigo-
sas?
A lei considera atividades ou 
operações perigosas todas 
aquelas que, pela natureza ou 
métodos de trabalho, colo-
quem o trabalhador em con-
tato permanente com explosi-

vos, eletricidade, materiais 
ionizantes, substâncias ra-
dioativas, ou materiais in-
flamáveis, em condições de 
risco acentuado.

É possível ao empregado 
receber simultaneamente 
adicionais de insalubrida-
de e periculosidade?
Não. A lei permite somen-
te o pagamento de um dos 
dois, à escolha do empre-
gado.

Como é feita a caracteri-
zação da insalubridade e 
da periculosidade?
A caracterização é feita por 
meio de perícia, a cargo do 
médico ou de engenheiro 
do trabalho, segundo as 
normas do MTE.
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Nos últimos meses, a Câ-
mara de Ibatiba vem re-
alizando um trabalho in-
tenso de verificação de 
demandas, documentos e 
serviços públicos que não 
estão sendo prestados 
como a população espera 
da administração munici-
pal. Os serviços de saúde, 
por exemplo, são pautas 
constantes dos requeri-
mentos dos vereadores.

E é nosso papel fiscalizar, 
indicar falhas, sugerir me-

lhorias e acompanhar a pres-
tação de todos os serviços 
públicos aos ibatibenses. E 
temos feito esse papel com 
muita responsabilidade. As 
últimas semanas de julho 
e agosto foram de muitas 
reuniões, análises de docu-
mentos e relatórios que pu-
dessem nos indicar como 
melhorar o atendimento no 
pronto-atendimento muni-
cipal. 

Nossa equipe jurídica e os 
membros da Comissão de 
Saúde estão fazendo um tra-
balho incansável para apurar 
o caso e tentar resolvê-lo 
da melhor maneira possível, 
sempre com foco na qualida-
de de vida do cidadão.

E a saúde e a qualidade do 
trabalho dos servidores públi-
cos em atividades insalubres 
ou perigosas também foi im-
portante pauta de votação na 
Casa de Leis. A partir de ago-
ra, os servidores que se enqua-

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Fiscalizar, indicar 
e acompanhar

Professora é homenageada 
pela Câmara

Creche do bairro Ipê 
é denominada “Maria 
José Faria”

Na sessão do último dia 10 de 
agosto, os vereadores aprova-
ram o Projeto de Lei nº12 de 
2017, que denominada “Maria 
José Faria” a Creche Municipal 
construída na Rua Projetada, no 
bairro Ipê. 

Maria José Faria é reconhecida 
em Ibatiba pelos serviços pres-
tados na área da educação in-
fantil. “A professora Maria José 
executou um belo trabalho há 
vários anos na área da educa-
ção”, avaliou o vereador Carlos 
Alberto Santos.

“Maria José Faria foi uma exce-
lente professora, que me educou 
e dedicou tantos anos à educa-
ção de centenas de ibatibenses”, 
comentou o vereador Marcus Ro-
drigo Florindo.

“Denominar a creche 
é uma nobre forma 

de reconhecimento”.

Carlos Alberto Santos
VEREADOR

“É uma pequena 
homenagem à 
professora”.

MArcus Rodrigo Florindo
VEREADOR

drarem nessa classificação 
terão adicional de até 40% 
no vencimento básico.

São projetos importantes 
que conseguimos aprovar 
e que farão muita diferen-
ça na vida desses cidadãos. 
E esse é o nosso papel.
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Comissão analisa prestação 
de serviços na Saúde

Vereadores de 
Ibatiba se reuniram 
para buscar 
justificativas 
para a falta de 
medicamentos no 
Pronto-Atendimento 
e para a falta de 
manutenção de duas 
ambulâncias 

No dia 14 de agosto, a Co-
missão de Saúde da Câmara 
de Ibatiba, composta pelos 
vereadores Carlos Alberto 
dos Santos, Ivanito Barbosa 
e Roberto Magnético, se reu-
niu com o assessor jurídico da 
Casa de Leis, Gilbert Nazário 
Ribeiro, para analisar a pres-
tação de serviços de saúde da 

população no último semes-
tre. O objetivo é investigar e 
buscar justificativas para a fal-
ta de medicamentos no Pron-
to-Atendimento Municipal e 
para a falta de manutenção de 
duas ambulâncias.

Nas últimas sessões Legis-
lativas, os vereadores envia-

ram inúmeros requerimentos 
para tentar sanar a falta de 
medicamentos básicos no 
Pronto-Atendimento Muni-
cipal, e cobraram da gestão 
municipal a resolução dos 
veículos da Saúde que se 
encontram parados por fal-
ta de manutenção, e quem 
vem gerando transtornos na 

Municípios recebem 
apoio dos estados e 
do governo federal 
para que possam 
oferecer uma 
formação inicial 
de qualidade às 
crianças de 0 a 5 
anos de idade

A educação infantil no Bra-
sil é responsabilidade dos 
municípios, que recebem 
apoio dos estados e do 
governo federal para que 
possam oferecer uma for-
mação inicial de qualidade 

Educação infantil no Brasil 
é responsabilidade do município

às crianças de 0 a 5 anos de 
idade.

Segundo as diretrizes curricu-
lares do Ministério da Educa-
ção (MEC), a educação infantil 
se caracteriza pela primeira 
etapa do ciclo básico, ofere-
cida em creches e pré-escolas 
em jornadas integrais (mínimo 
de 7 horas por dia) ou parciais 
(mínimo de 4 horas por dia).

De acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), todas as crianças têm 
direito à educação gratuita 
que as prepare para o exercício 

da cidadania, a permanecerem 
na escola e a serem respeita-
das pelos educadores.

Brincar, ter contato com a na-
tureza, ter alimentação sadia, 
desenvolver a curiosidade e 
ter acesso à higiene e à saúde 
são também garantias que as 
crianças têm nas instituições.

As creches devem ensinar às 
crianças princípios de respeito 
ao bem comum, ao meio am-
biente e às diferentes culturas, 
direitos e cidadania, além de 
motivarem a expressão e a 
criatividade.

prestação de serviços de re-
moção de pacientes.

Após a reunião, Comissão de 
Saúde aguardará o retorno 
da documentação solicita-
da junto ao Poder Executivo 
para analisar os procedimen-
tos a serem tomados pelo 
Legislativo.
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Dos 32 empregos 
diretos gerados 
pelas obras de 
saneamento, 
25 beneficiam 
trabalhadores do 
próprio município. 
Obra deve ser 
entregue em 2019

Dos 32 empregos diretos ge-
rados pelas obras de sanea-
mento que a Cesan realiza 
em Ibatiba, 25 beneficiam 
trabalhadores do próprio 
município. O número foi di-
vulgado pelo o Governo do 
Espírito no final de julho. E 
a previsão é de que, nos pró-
ximos meses, sejam abertos 
mais 15 postos de trabalho 
para a realização dos servi-
ços, que fazem parte do Pro-
grama de Gestão Integrada 

Obra da Cesan gera 
empregos em Ibatiba

Evento reuniu 
centenas de 
pessoas na Praça 
David Gomes, no 
dia 1º de agosto

A Praça David Gomes ficou 
lotada no dia 1º de agos-
to, quando o município de 
Ibatiba comemorou o Dia 
da Consciência Evangélica. 
O evento contou com qua-
se cinco horas de música e 
louvor.

Durante a programação, se 
apresentaram os cantores 
Fabiana Anastácio, Willian 

Dia da Consciência 
Evangélica é 
comemorado 
em Ibatiba

Nascimento, Anderson Rangel 
e uma banda local formada 
por representantes das igrejas 
que compõem o Conselho de 
Pastores de Ibatiba – Copai. 
Uma palavra motivadora veio 
do Preletor Márcio Melo que 
conduziu o momento de ado-
ração da noite.

Os vereadores Elias Cândido, 
Robertinho Magnético, Geilson 
Dias Tomaz, Beto da Saúde e 
Paulinho do Eucalipto prestigia-
ram as comemorações.

O evento foi uma realização 
da Copai em parceria com a 
Prefeitura de Ibatiba.

das Águas e da Paisagem.

A obra, que recebe monitora-
mento intensivo do Escritó-
rio de Projetos do Governo, 
vinculado à Secretaria de Es-
tado de Economia e Planeja-
mento (SEP), vai dotar Ibati-
ba de 41 quilômetros de rede 
coletora, quatro estações 
elevatórias e de uma estação 
de tratamento de esgoto que 
terá vazão média de 32.5 li-
tros por segundo. Todo esse 
projeto beneficiará 13,5 mil 
habitantes do município.

Trata-se de um investimento 
de aproximadamente R$ 21 
milhões, que deverá ser entre-
gue à população em 2019. No 
escopo de serviços estão lis-
tados assentamento de rede 
coletora, linhas de recalque, 
ligações domiciliares, ligações 

intradomiciliares, construção 
de estação de tratamento de 
esgoto e construção de eleva-
tórias de esgoto bruto.

ATENDIMENTO
A Cesan iniciou o serviço de 
Call Center (atendimento ao 
cliente por telefone) em Ibati-
ba. O atendimento pelo núme-
ro 115 é gratuito, 24 horas por 
dia, todos os dias da semana.

Os usuários dos serviços da 
empresa em Ibatiba poderão 
acessar, por meio da ligação, 
vários serviços, como solici-
tação de troca de endereço, 
informações sobre ligação de 
água e esgoto, informações 
sobre suspensão de abaste-
cimento de água apedido do 
cliente, reclamações, entre 
outros.
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Dia da Consciência 
Evangélica é 
comemorado 
em Ibatiba

Nascimento, Anderson Rangel 
e uma banda local formada 
por representantes das igrejas 
que compõem o Conselho de 
Pastores de Ibatiba – Copai. 
Uma palavra motivadora veio 
do Preletor Márcio Melo que 
conduziu o momento de ado-
ração da noite.

Os vereadores Elias Cândido, 
Robertinho Magnético, Geilson 
Dias Tomaz, Beto da Saúde e 
Paulinho do Eucalipto prestigia-
ram as comemorações.

O evento foi uma realização 
da Copai em parceria com a 
Prefeitura de Ibatiba.

Audiência Pública lota 
auditório da Câmara Municipal

Ibatibenses 
sugeriram obras 
de pavimentação 
de estradas 
vicinais, médicos 
especialistas e 
desenvolvimento 
do setor do turismo 

O auditório da Câmara de 
Ibatiba ficou lotado na tarde 
desta quarta-feira (26-07) 
durante a Audiência Públi-
ca presencial realizada pelo 

Governo do Estado do Espí-
rito Santo para a elaboração 
do Orçamento do próximo 
ano. O evento envolveu di-
versas autoridades políticas, 
lideranças da sociedade civil 
e moradores que representa-
ram os 27 municípios das re-
giões Caparaó, Central Sul e 
Litoral Sul do Espírito Santo.

O Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira e os 
vereadores Roberto Luiz Cha-
ves, José Paulo Costa e Silva 

e Geilson Dias Tomaz acom-
panharam as apresentações 
comandadas pelo vice-go-
vernador César Colnago.

Durante a audiência, os ci-
dadãos puderam dialogar 
com equipes do Governo, e 
também foram informados 
sobre a conjuntura econô-
mica do país, com acesso a 
dados econômicos de suas 
regiões, levantados pelo 
Instituto Jones dos Santos 
Neves (IJSN).

PEDIDOS PARA 
DESENVOLVER 
O TURISMO
Em Ibatiba, a presidente da 
Associação Gestora de Turis-
mo Rural, Luzitana Miranda, 
deixou registrado seu pedi-
do para que o Governo atue 
para favorecer o desenvolvi-
mento do setor. “Precisamos 
melhorar as condições das 
estradas e modernizar a si-
nalização turística, porque 
a atual não tem elementos 
que indiquem nossas pro-
priedades e nossos pontos 
turísticos”, explica Luzitana, 
que também deseja ver me-
lhorada a condição de co-
municação no município, por 
telefonia rural.

Para o produtor rural Dor-
ly Vargas, o Governo deve 
investir em Ibatiba na im-
plantação de mais obras de 
pavimentação de estradas 
vicinais. “Desejo a ampliação 
do Programa Caminhos do 
Campo para o Córrego Santa 

LEI 
ORÇAMENTÁRIA
Técnicos da Secretaria de 
Planejamento vão elaborar 
um relatório com as su-
gestões apresentadas pela 
população nas audiências 
públicas, e essa contribui-
ção ajudará na elaboração 
do Projeto da Lei Orçamen-
tária Anual, a ser votada, 
posteriormente, pelos de-

Maria, onde mais se produz 
café na região”, diz o produ-
tor rural.

Outro cidadão que levou as 
reivindicações para o Orça-
mento 2018 foi o trabalha-
dor autônomo Luiz Claudio 
Ferreira, de 35 anos. Ele diz 
que sua mulher, doente, não 
tem como arcar com custo 
de uma consulta com um ne-
frologista. “Nós precisamos 
de médicos especialistas na 
nossa cidade, que atendam 
quem não tem dinheiro para 
pagar. E também de dentis-
ta, na unidade de saúde”, 
explica. Também houve rei-
vindicações para melhoria na 
Segurança Pública.

Do subsecretário de Estado 
da Saúde, durante a audi-
ência, Luiz Claudio ouviu a 
informação de que a popu-
lação vai poder se beneficiar 
do atendimento da Rede 
Cuidar, projeto do Governo 
que, em breve, vai oferecer 
atendimento à população 
com consultas e exames es-
pecializados.

putados, na Assembleia Le-
gislativa.

A LOA é instrumento de 
planejamento de curto pra-
zo, compatível com o Plano 
Plurianual (PPA), utilizado 
pela administração pública 
para estimar todos os recur-
sos que serão arrecadados 
(receita), e fixar os valores a 
serem gastos (despesas) em 
um determinado exercício 
financeiro.
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Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações solicitadas pelos vereadores 
da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos da administração municipal, resultados de fiscalizações 
e análises dos serviços públicos prestados à população.

Roberto Luiz 
Chaves

Gelison Dias 
Tomaz

4	Indica a utilização de cami-
nhão pipa (foto) para jogar 
água nas ruas dos bairros flo-
resta e vila nova, objetivando 
minimizar a presença de po-
eiras nas localidades.

4	Indica a construção de uma 
lombada, próxima à resi-
dência do senhor Edson 

Figueredo e a Chácara GN, 
localizada no trecho senti-
do Promorar 2 ao Córrego 
dos Carangolas. A medida 
tem com objetivo evitar que 
ocorram novos acidentes.

4	Requisita cópia dos contra-
tos e relação dos medica-
mentos e insumos licitados 
das empresas que ganharam 
respectivas licitações na Pre-
feitura de Ibatiba.

4	Indica a viabilidade de re-
posição de todos os me-
dicamentos em estoque, 
visando garantir o atendi-
mento á população.

4	Indica a necessidade pre-
mente de viabilizar a dispo-
nibilidade do atendimento 

de profissionais na área 
de Ginecologia, tendo 
em vista a grande de-
manda pelos serviços.

4	Indica o conserto me-
cânico de dois veículos 
(marca vans de placas nº 
ODM 8345 OYG 1810) 
destinadas ao setor de 
saúde do município, 
tendo em vista que as 
mesmas se encontram 
paradas, podendo ter um 
pequeno custo de ma-
nutenção para circulação 
das mesmas.

4	Indica a viabilidade no 
atendimento dos agen-
tes de saúde para aten-
der áreas ainda desco-
bertas no município.

4	Indica a necessidade pre-
mente de estudar medi-
das viabilizando a cons-
trução de calçamento 
nas imediações da cabe-
ça da ponte que se en-

4	Indica limpeza e co-
locação de lixeiras na 
comunidade de Santa 
Clara.

4	Indica a retomada da 

obra de reforma do Pos-
to de Saúde de Vila de 
Santa Clara (foto), em 
caráter de urgência.

4	Indica a necessidade de 
manutenção de um tre-
cho de calçamento na 
chegada da Vila de San-
ta Clara, logo depois da 
ponte, pois veículos estão 
trafegando na contramão.

 
4	Indica a colocação de uma 

tela de proteção no cam-
po de futebol e luminária 
na área onde funciona o 
sistema de abastecimento 
de água, de Santa Clara.

José Paulo 
Costa Silva

Jorcy Miranda 
Sangi

Fábo Ambrózio 
Nascimento

4	Indica a constru-
ção de calçamento 
de uma rua proje-
tada, localizada no 
entroncamento das 
Ruas Antônio F.de 
Amorim e Manoel 
Alcântara de Olivei-
ra, próxima à Rua 
Luiz do Chico.

4	Indica a constru-
ção de dois quebra-
-molas na Rodovia de 

acesso ao Córrego Cam-
braia.

4	Indica a construção de 
calçamento de uma Rua 
projetada no Bairro La-
cerda - Promorar I.

4	Indica a construção de 
uma ponte de concre-
to armado na estrada 
vicinal localizada no 
Córrego do Perdido.

contra localizada 
no Bairro Lacerda, 
Rua Theodomiro Dias 
Santiago. A medida 
tem por finalidade 
a proteção do local, 
e evitar um possível 
desaterro provenien-
te das chuvas.
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Modernização 
trabalhista vai à 
sanção presidencial

A proposta altera mais de 
100 pontos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
permitindo, dentre as mu-
danças, que o acordado entre 
patrões e empregados preva-
leça sobre o legislado nas ne-
gociações trabalhistas.

Um dos principais pontos 
do texto é a valorização dos 
acordos coletivos de tra-
balho. Com a aprovação da 
proposta, as negociações 
entre sindicatos de emprega-
dos e empresas terá valor de 
lei, conforme já previsto na 
Constituição Federal. Com as 
novas regras, haverá redução 
de burocracia e atualização 
de regras trabalhistas.

Outra mudança é a possi-
bilidade de trabalho inter-
mitente. Nessa modalidade 
os trabalhadores são pagos 

Reforma trabalhista 
é aprovada no senado

Atendimentos 
acontecerão entre 
os dias 14 e 15 de 
setembro, na Praça 
David Gomes

O Procon-ES na Estrada – uni-
dade móvel de atendimento 
– estará em Ibatiba entre os 
dias 14 e 15 de setembro. A 
equipe orientará a população 
ibatibense sobre os cuidados 
na compra de produtos, con-
tratação de serviços, além de 
registrar reclamações.

Em Ibatiba, o ônibus estará 
estacionado na Praça David 
Gomes, Centro. Os atendi-
mentos serão realizados das 
10 às 16 horas.

Na unidade móvel, os con-
sumidores poderão negociar 

Procon-ES na Estrada 
estará em Ibatiba 
em setembro

dívidas e registrar recla-
mações sobre produtos 
adquiridos e serviços 
contratados, tais como: 
problemas com energia 
elétrica, água, telefonia 
celular e fixa, internet, 
defeitos em produtos, 
empréstimos, financia-
mentos, cartões de cré-
dito, crediário em lojas e 
outros problemas relacio-
nados ao consumo.

Para atendimento, é pre-
ciso que o consumidor 
tenha disponível o RG 
(Carteira de Identidade), 
o CPF, além de documen-
tos que possam compro-
var a relação de consumo, 
como nota fiscal, ordem 
de serviço, faturas, com-
provante de pagamento, 
contrato, entre outros.

conforme o período traba-
lhado. O projeto prevê que o 
trabalhador receba pela jor-
nada ou diária e, proporcio-
nalmente, com férias, FGTS, 
previdência e 13º salário.

MUDANÇAS
A proposta de reforma tra-
balhista prevê, além da 
supremacia do negociado 
sobre o legislado, o fim da 
assistência obrigatória do 
sindicato na extinção e na 
homologação do contra-
to de trabalho. Além disso, 
acaba com a contribuição 
sindical obrigatória de um 
dia de salário dos trabalha-
dores.

Há também mudanças nas 
férias, que poderão ser par-
celadas em até três vezes 
no ano. Para o patrão que 
não registrar o empregado, 
a multa foi elevada e pode 
chegar a R$ 3 mil. Atual-
mente, a multa é de um sa-
lário-mínimo regional.
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O espaço será 
construído na área da 
Prefeitura Municipal, 
localizada às margens 
da BR 262

Os parlamentares de Ibatiba 
aprovaram o projeto de Lei 
que cria o Centro de Eventos 
Tropeirão. De acordo com o 
documento, o espaço será 
construído na área da Pre-

Centro de eventos Tropeirão será 
construído às margens da BR 262

Empreendedores 
acompanharam 
a palestra “Como 
deixar minha loja 
atraente”  

Estimular a economia do 
município, através da capaci-
tação do empresariado para 
promoção de uma melhor 
gestão dos negócios é o foco 
do projeto “Comércio Total”. 
A abertura do evento foi re-
alizada na Câmara de Ibatiba 
no dia 22 de agosto, e reuniu 
dezenas de empreendedores 
que acompanharam a pales-
tra “Como deixar minha loja 
atraente”.  

O projeto é realizado pelo 
Sebrae, Prefeitura Munici-
pal, NossoCrédito e Aciba – 

Comércio Total: empreendedores 
de Ibatiba lotam a Câmara

Associação dos Comerciantes 
de Ibatiba.

As inscrições foram gratuitas 
e contabilizaram mais de 200 
empreendedores participantes, 
que também foram premiados 
com uma consultoria gratuita 
do Sebrae em seu negócio.

“Conquistar o cliente daqui, 
fazer com que ele não tenha 
que ir para outros municípios 
é o nosso maior interesse. É 
fazer com que o dinheiro mo-
vimente o município, que a 
renda permaneça aqui. Então, 
o Prefeito teve todo interesse 
em trazer esse produto para, 
junto com o Sebrae, estimular 
as vendas e colocar o comér-
cio de Ibatiba para crescer”, 
analisou a consultora do Se-
brae, Christina Haddad Vieira.

feitura Municipal, localizada 
às margens da BR 262, Km 
153.

A proposta de criação do 
Centro de Eventos foi justi-
ficada pelo Poder Executivo 
como de importância para 
abrigar as diversas iniciati-
vas culturais de valorização 
do tropeirismo em Ibatiba, 
como a Festa do Tropeiro e 
a Festa do Feijão Tropeiro.

SAIBA MAIS
Ibatiba foi reconhecida pela 
Lei Estadual Nº 9702 como a 
Capital Capixaba do Tropei-
ro. A cultura local também é 
lembrando oficialmente no 
primeiro domingo do mês de 

setembro quando é comemora-
do do Dia do Tropeiro e Carreiro 
em Ibatiba.

Em 2013, a Câmara também 
aprovou projeto que declara 
como Patrimônio Histórico e 
Cultural de Ibatiba o Museu 

José Salomão Fadlalah, o 
Monumento do Tropeiro, a 
Praça David Gomes e o Hino 
ao Solo Ibatibense. A Lei visa 
garantir que o poder público 
dê mais atenção e posterior 
manutenção necessária a es-
ses patrimônios.
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