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Durante sessão sole-
ne, os vereadores de 
Ibatiba concederam 
títulos a pessoas que 
moram no município 
e atuam em diversos 
setores em prol do 
desenvolvimento da 
cidade e do campo

Como forma de reconhecer 
as pessoas que nasceram em 
outros municípios, mas vi-
vem em Ibatiba e atuam em 
diversos setores econômicos 
e sociais da região, a Câma-
ra de Vereadores promoveu 
uma sessão solene para en-
trega de títulos de Cidadão 
Ibatibense a 18 personalida-

Título de cidadão ibatibense em 
homenagem a 18 personalidades

des, no dia 6 de novembro. 

O Presidente da Câmara, 
Carlos Alberto dos Santos, e 
os vereadores Elias Cândido 
da Silveira, Ivanito Barbosa 
de Oliveira, Jorcy Miranda 
Sangi, Fábio Ambrozio Nas-
cimento Trindade, Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo, 
José Paulo Costa Silva, Geil-
son Dias Tomaz e Roberto 
Luiz Chaves estiveram pre-
sentes durante a cerimô-
nia e entregaram os títulos 
aos seus homenageados e 
familiares. A sessão sole-
ne também marcou o início 
das comemorações ao dia 
da emancipação política de 
Ibatiba (7 de novembro).

Primeiro funcionário da 
Câmara, o anfitrião Wetzel 
Magalhães Martins recebe 
homenagem. pág4

Confira as fotos da sessão solene de 
entrega dos títulos de Cidadão Ibatibense, 
em reconhecimento ao trabalho de quem 
escolheu Ibatiba para morar. pág2

Na seção Pauta Legislativa o leitor 
acompanha os requerimentos e 
indicações feitos pelos vereadores 
a administração municipal. pág4

Silas Gonçalves Amorim
homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Oséias Maia Rosostolato
homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Gilberto Mota
homenageado pelo vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Silmar do Carmo Teixeira
homenageado pelo vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Abenair Fernandes Amadeu
homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira

Leonardo Antônio da Silveira Sales
homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira

Erick Cabral Musso
homenageado pelo vereador Geilson Dias Tomaz

Lúcia Lopes De Miranda
homenageado pelo vereador Geilson Dias Tomaz

Eduardo Bortolini Altoé
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Aline Gomes Pereira
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Marjorye Lúcia Moreira Guedes
homenageado pelo vereador Elias Cândido da Silveira

Adélia Rosa De Souza
homenageado pelo vereador Elias Cândido da Silveira

Ronei Duque de Oliveira
homenageado pelo vereador José Paulo Costa Silva

Adão Marques de Oliveira
homenageado pelo vereador José Paulo Costa Silva

Vera Lúcia Grypp de Souza
homenageado pelo vereador Fábio Ambrózio Nascimento Trindade

Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho
homenageado pelo vereador Fábio Ambrózio Nascimento Trindade

Clair Rodrigues Miranda
homenageado pelo vereador Carlos Alberto dos Santos

Rodrigo Barcellos Gonçalves
homenageado pelo vereador Carlos Alberto dos Santos

Título de Cidadão
Ibatibense 2019

O atual prefeito de Ibatiba, 
Luciano Salgado e o vice-pre-
feito, Lindon Johnson Arruda 
Pereira, assim como outros 
representantes políticos da re-
gião também participaram da 
cerimônia de homenagens.

“Trata-se de uma homena-
gem simples, mas muito re-
presentativa para todos nós 
ibatibense, pois podemos 
reconhecer o trabalho de 
pessoas que escolheram Iba-
tiba para morar e investir seu 
trabalho em muitos setores 
importante para o nosso de-
senvolvimento. As persona-
lidades homenageadas são 
realmente reconhecidas pela 
população. Agradeço a cada 
um dos homenageados por 
nos representar e por bus-
carem qualidade de vida na 
nossa cidade”, comentou o 
Presidente da Câmara, Car-
los Alberto dos Santos.

A sessão solene de entrega 
de títulos de Cidadão Ibati-
bense é realizada anualmen-
te pela Câmara de Ibatiba.



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

<	Fábio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 fabio.ambrozio@camaraibatiba.es.gov.br

<	Geilson Dias Tomaz - PMDB

 Geilson de Santa Clara
 geilson.dias@camaraibatiba.es.gov.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Ivanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br

<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br

<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
 jose.paulo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
 roberto.luiz@camaraibatiba.es.gov.br
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CURTA facebook.com/legislativodeibatiba

25 de novembro segunda-feira
10 de dezembro terça-feira

10 de fevereiro segunda-feira
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Personalidades 
que se destacaram 
em suas áreas de 
atuação recebem 
homenagens

Parlamentares homenagearam 18 cidadãos 
ibatibense na noite do dia 06 de novembro
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Wetzel Magalhães 
Martins é assessor 
administrativo do 
Poder Legislativo de 
Ibatiba há 37 anos. 
Na ativa, o servidor é 
considerado o anfi-
trião da Casa de Leis

Há 37 anos a serviço do Le-
gislativo de Ibatiba, Wetzel 
Magalhães Martins recebeu no 
dia 06 de novembro, duran-
te Sessão Solene na Câmara 
de Ibatiba, uma homenagem 
dos vereadores pelos serviços 
prestados ao longo de décadas 
como assessor administrativo.

O servidor, conhecido por to-
dos como “Tizel”, iniciou seus 
trabalhos na Casa de Leis no 
mesmo ano em que Ibatiba 
foi emancipada, participando 
da posse do primeiro Prefeito 
eleito e dos primeiros verea-
dores do município.

“É o nosso funcionário mais 
antigo. É para ele que direcio-
namos nossas dúvidas, que 
são respondidas com muita 
sabedoria. A experiência dele 
nos conforta. Com essa pe-
quena homenagem, presta-
mos nossa gratidão. Ele é o 
nosso anfitrião”, comentou 
o Presidente da Câmara de 

Ibatiba, Carlos Alberto dos 
Santos.

Casado com Neide e pai de 
Madlles e Mabila, Wetzel re-
cebeu sua homenagem com 
aplausos dos vereadores.

Primeiro funcionário 
da Câmara recebe 
homenagem em 
Sessão Solene

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.

“O Tizel é consi-
derado por todos 
nós vereadores e 
servidores da Casa 
de Leis como 
um colega de 
excelência”.

Carlos Alberto Santos
PRESIdENTE dA CâMARA

4	Indica a instalação de 
placa de sinalização de 
carga e descarga na Rua 
Luiz Crispim, em frente ao 
petshop Bicho Chique.

4Indica reparos no chafariz 
da Praça Central.

4Indica a instalação de 

4	Indica a realização de pa-
vimentação da Rua João 
Nunes da Silva e Rafael 
Pires de Andrade e tam-
bém do trecho existen-
te entre as ruas Antônio 
Francisco de Amorim e 
rua Manoel Luís Trindade, 
com o intuito de diminuir 
o fluxo de veículos do 
centro da cidade, e con-
sequentemente a poeira.

4	Moção de pesar pelo 
falecimento de Eli Ale-
xandre Soares, ocorrido 
no dia 25 de outubro.

4	Moção de pesar pelo 
falecimento de José Pe-
reira, ocorrido no dia 10 
de outubro.

4	Requer a demarcação 
de todos os terrenos 

4	Indica a instalação de 

Fábio 
Ambrozio 

Nascimento

Roberto 
Luiz Chaves

lâmpadas de led no 
Monumento aos Tro-
peiros.

4Indica a realização de 
reparos no calçamen-
to na Rua Marechal 
Rondon e na Avenida 7 
de novembro.

4Indica a limpeza da ca-
naleta e da calha da 
Rua próxima ao Cemi-
tério do bairro Lacerda.

4Indica a realização de re-
paros na iluminação do 
bairro Lacerda, em frente 
ao prédio dourado.

4Moção de pesar pelo 
falecimento de Armin-
da Paula de Freitas, 
ocorrido no dia 09 de 
novembro.

adquiridos pela muni-
cipalidade do sr. Lai-
des Almeida de Assis, 
na localidade do bair-
ro Lacerda.

4	Requer da Prefeitura 
Municipal cópias de 
contrato de todas 
as assessorias que 
prestaram serviços à 
municipalidade, bem 
como valor pago en-
tre janeiro de 2017 a 
outubro de 2019.

4	Requer da Prefeitura 
Municipal cópias em 
cd/dvd das três últi-
mas folhas de paga-
mento do Executivo.

 

Elias 
Cândido 
da Silveira

sistema de ilumina-
ção nas escadarias que 
dá acesso ao bairro Ipê e 
na Rua Armiro Tomé de 
Aquino.
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