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Durante a primeira 
sessão após o 
recesso parlamentar 
também foram 
anunciados 
requerimentos 
para melhorias 
em diversas 
comunidades e 
investimentos de 
mais de R$ 20 
milhões para Ibatiba 

Com a presença de todos 
os vereadores, a primei-
ra sessão ordinária após o 
recesso parlamentar, no 
dia 11 de agosto, foi palco 
para leitura de sete novos 

De volta às sessões presenciais, 
vereadores analisam novos projetos 

Noite de homenagens a 
personalidades Ibatibenses 
pelo Dia Internacional das 
Mulheres.pág8

Vereadores encerram primeira etapa 
do Programa Capacitar para Legislar. 
Em agosto, uma nova rodada terá a 
participação de servidores.pág4

Valorização e reconhecimento pela 
atuação em Ibatiba marcou a Sessão 
Solene em homenagem aos 10 anos 
da empresa Natufert. pág6

projetos de Lei (abaixo). 
Em votação também foram 
aprovados requerimentos, 
moções e indicações dos 
parlamentares, visando 
melhorias dos serviços e 
infraestrutura em diversas 
comunidades (pág. 03). Os 
projetos seguem para aná-
lise, podendo ser convo-
cada uma “extraordinária” 
para votação.

A primeira sessão de agos-
to também contou com a 
presença de moradores da 
Comunidade dos Galdinos, 
que buscam apoio dos par-
lamentares para regularizar 
o fornecimento de energia 

na localidade. 

“Ficamos muito felizes em 
recebê-los na nossa Casa. A 
comunidade nos procurou 
para falar sobre demandas 
como o transporte esco-
lar, sobre a coleta de lixo e 
agora sobre o fornecimento 
de energia. Ficamos felizes 
ao saber que 80% das de-
mandas já foram atendidas 
e agora vamos fazer o que 
for possível, obviamente 
dentro da legalidade, para 
ajudar nessa situação da 
energia elétrica”, destacou 
o presidente da Câmara, 
Fernando Vieira. Leia mais 
nas páginas 2 e 3.

Ainda durante a sessão, o 
presidente Fernando Vieira 
informou sobre as obras de 
infraestrutura, aquisições 
de equipamentos, projetos 
e diversos investimentos 
que estão em andamento 
no município, totalizando 
mais de R$ 20 milhões, dis-
ponibilizados pelo Governo 
do ES para Ibatiba, inclusi-
ve as obras de urbanização, 
pavimentação e drenagem 
das ruas paralelas à Rodo-
via BR-262. 

R$ 20 MILhõES EM INVEStIMENtoS  
“Ibatiba é o um município 
que está em constante de-
senvolvimento e que con-
tam com parceiros políticos 
que, realmente, atuam por 
Ibatiba. Isso é Gestão de 
um Governo do Estado atu-
ante”, disse o presidente.

As ações devem ser con-
cluídas até 2022. Durante 
o seu pronunciamento o 
vereador ainda falou sobre 
a construção do 14º Bata-
lhão da Polícia Militar.

Projetos lidos na 10ª sessão ordinária de 2021
Projeto de lei Nº 029/2021 Dispõe sobre denominação de logradouro público.

Projeto de lei Nº 030/2021 Institui o sistema de cobrança extrajudicial de créditos da Fazenda Pública no município de Ibatiba.

Projeto de lei Nº 031/2021
Torna obrigatória a divulgação de números de telefones gratuitos para denúncias referentes à violência contra a mulher com publicidade 
institucional do Poder Legislativo Municipal.

Projeto de lei Nº 032/2021 Institui o Dia de Prevenção ao suicídio no calendário municipal.

Projeto de lei Nº 033/2021 Institui o Dia de Combate às Fake News.

Projeto de resolução N° 015/2021 Dispõe sobre “Medalha ao Mérito Mulheres Inspiradoras”, e dá outras providências.

Projeto de resolução N° 016/2021 Dispõe sobre a implantação da Conferência Municipal da Mulher no Poder Legislativo, e dá outras providências.



Câmara de Ibatiba protocola 
demanda da Comunidade 
dos Galdino na Assembleia 
Legislativa.
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Parlamentares comemoram 
aquisição de ambulâncias

Duas ambulâncias 
UTI chegam para 
ampliar frota da 
Saúde

Nas primeiras sessões de 
agosto, os vereadores de 
Ibatiba comemoraram a 
chegada de duas novas 
ambulâncias a Ibatiba. 
“Neste momento em que 
a Saúde requer ainda mais 
recursos é mais um bene-
fício adquirido à favor da 
nossa população”, des-
tacou o vereador Roberto 
Luiz Chaves.

O documento 
solicitando apoio 
dos Deputados 
foi assinado pelos 
11 vereadores 
de Ibatiba. A 
comunidade está 
sofrendo com a falta 
de energia elétrica

O documento solicitando 
apoio dos Deputados foi assi-
nado pelos 11 vereadores de 
Ibatiba. A comunidade está 
sofrendo com a falta de ener-
gia elétrica.

O vereador José Paulo Costa 
Silva também parabenizou 
o município pela aquisição 
das novas ambulâncias UTI. 
“São veículos muito caros e 
de extrema importância. Fico 
muito alegre por agora ter-
mos esses veículos que sal-
vas vidas. A população sabe 

Após solicitação de apoio dos 
moradores da Comunidade 
dos Galdino, diante da falta 
de energia elétrica na comu-
nidade, vereadores assinam 
ofício e buscam apoio dos de-
putados. O documento foi en-
tregue nesta quinta-feira (12), 
na Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo, em Vitória.

O presidente da Casa de 
Leis, Fernando Vieira (Repu-
blicanos) esteve em reunião 
nesta manhã com o deputa-
do estadual Marcelo Santos, 
presidente da Comissão de 

Infraestrutura da Assem-
bleia, onde detalhou a si-
tuação e efetivou a entrega 
do documento em busca de 
apoio. O requerimento foi 
assinado pelos 11 vereadores 
da Câmara de Ibatiba.

Conforme esclareceu o pre-
sidente, Moradores da Co-
munidade dos Galdino, Flo-
resta 1, em Ibatiba, buscam 
apoio para que seja feito 
uma extensão da rede elé-
trica até a comunidade que 
sofre com a falta de ener-
gia. “Representantes da Co-
munidade seguem na busca 
por resolver essa situação e, 
dentro do que é possível, es-
tamos buscando contribuir 
para termos uma solução, 
já que é uma demanda que 
envolve setores onde pode-
mos, apenas, fazer uma me-
diação. Os poderes de Ibati-
ba já conseguiram resolver 
80% das demandas desta 
comunidade e acredito que 
vamos, mais uma vez, con-
tribuir com mais essa me-
lhoria para a comunidade 
com o esforço em conjunto 
dos 11 vereadores”, explicou 
o presidente.

o quanto o nosso SAMU 
tem ajudado a nossa re-
gião. São investimentos 
diversos. É uma parceria 
excelente entre Ibatiba e 
Governo do Estado, e a 
população atendida é um 
resultado positivo”, disse 
o parlamentar.
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Em pauta: obras de manutenção de 
pontes, de construção de quadras e de 
extensão de rede de energia elétrica

Vereadores de Iba-
tiba fazem levanta-
mento de demandas 
dos bairros da zona 
urbana e de comuni-
dades rurais

De volta às sessões pre-
senciais e após o recesso 
parlamentar, os vereadores 
de Ibatiba solicitaram ao 
Poder Executivo diversos 
serviços para melhorias de 
infraestrutura, lazer e se-
gurança nas comunidades 
urbanas e rurais do municí-
pio. Entre os requerimentos 
mais demandados estão a 
manutenção de estradas e 
pontes.

O vereador Elias Candido da 
Silveira reiterou seu pedido 
para a manutenção das pon-
tes rurais, especialmente na 
Comunidade dos Perdidos. 
“Apresentei, mais uma vez, 
a cobrança dos moradores 
que querem resolver a situ-
ação. O prefeito esteve na 
Tribuna (da Câmara) e disse 
que o material necessário 
para as obras estaria dispo-
nível e pediu que a popu-
lação ajudasse na mão de 
obra. Então, a população já 
mostrou que está disposta 
a resolver, mas cadê o ma-
terial?”, questionou o par-
lamentar, que também so-
licitou que seja resolvida a 
situação das fossas sépticas 

do município, que precisam 
ser esvaziadas. 

Já o vereador João Brito 
Pereira Filho solicitou a 
instalação emergencial de 
quebra-molas nas comuni-
dades de Criciúma e Santa 
Clara. “Há mais de quatro 
meses e nada desses que-
bra-molas. Já fui à secre-
taria, o secretário já foi lá 
e nada”, comentou. Outra 
solicitação feita pelo vere-
ador é a troca de lâmpadas 
queimadas nas comunida-
des. “Muita gente sente 
insegurança de circular por 
locais onde a iluminação 
não existe”, explicou o ve-
reador João Brito.

Para os produtores rurais, o 
presidente da Casa, Fernan-
do Vieira, solicitou à Secre-
taria de Agricultura que seja 
disponibilizada análise de 
solo aos cafeicultores e pediu 
ainda que sejam incluídos no 
Encontro Estadual de Café 
de Qualidade os melhores 
cafés de Ibatiba.

Em busca de melhorias para 
Criciúma, o vereador Jorcy 
Miranda Sangi indicou à ges-
tão municipal a reforma da 
quadra da comunidade. “So-
licito que a mesma reforma 
realizada em Santa Clara seja 
feita na quadra de Criciúma. 
São espaços essenciais para 
momentos de confraterniza-

ção e lazer dessas comunida-
des”, justificou.

SEguRaNça
De acordo com o vereador 
Ivanito Barbosa, as comuni-
dades de Santa Clara e Crici-
úma também cobram muito 
por segurança. “As Comuni-
dades de Santa Clara e Crici-
úma precisam de mais moni-
toramento policial”, frisou.

Outra demanda que também 
envolve segurança dos mora-
dores foi requerida pelo vere-
ador Leonardo David Alexan-
drino de Carvalho, para que 
o Poder Executivo solicite à 
EDP um projeto de expansão 
de rede de energia elétrica 
em uma loteamento de Iba-
tiba. 

Ainda sobre segurança, o ve-
reador José Paulo Costa Silva 
pediu ajuda aos moradores 
para auxiliar no cuidado com 
o patrimônio público. “Os 
cidadãos precisam um do 
outro. O vandalismo e rou-
bos das nossas lixeiras estão 
atrapalhando o bem estar da 
nossa cidade. Peço ajuda dos 
cidadãos para cuidar do nos-
so patrimônio”, reforçou o 
parlamentar.

A vereadora Emiliane Lázaro 
também se manifestou so-
bre violência, em especial a 
que envolve fake News. “Sou 
cristã e repudio qualquer 
tipo de manifestação envol-
vendo qualquer tipo de vio-
lência. Já passou da hora de 
substituirmos a mentira pela 
verdade, o julgamento pelo 
acolhimento e o ódio pelo 
amor. Fui julgada e não tive a 
chance de me explicar. Espa-
lhar mentira sobre a honra de 
uma pessoa é crime, violên-
cia psicológica é crime. Peço 
aos cidadãos que acompa-
nhem as Sessões da Câmara, 
busquem a informação para 
que mentiras, fake news, se-
jam destruídas”, analisou.

CoNCESSão
Da BR 262
Ainda durante a sessão, o 
vereador Roberto Luiz Cha-
ves destacou a notícia so-
bre o projeto de concessão 
da BR 262, cujo leilão deve 
ocorrer no último trimestre 

deste ano. “Essa duplicação é 
importante, mas precisa ser 
bem discutida. Então, é neces-
sário que seja discutido tam-
bém com a população, com as 
autoridades para buscar o que 
for melhor para as regiões”. O 
Vereador João Pedro Carvalho 
também destacou durante o 
seu pronunciamento sobre a 

duplicação da BR-262. “Será 
uma intervenção em toda a 
BR com o intuito de melhorar 
a rodovia e trazer também de-
senvolvimento para o Municí-
pio. Então faço aqui um convite 
para fazermos uma audiência 
pública e assim contribuir para 
melhorar esse projeto tão im-
portante”, finalizou. 
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Vereadores encerram 
primeira etapa do 
Programa Capacitar 
para Legislar

Vereadores de 
Ibatiba participam 
de discussão sobre 
ações de comba-
te à fome e pela 
inclusão social

Representantes do Po-
der Legislativo de Ibatiba 
participaram, no início de 
agosto, de um encontro 
promovido pela Diocese 
de Cachoeiro de Itapemi-
rim para a apresentação 
do projeto “Paz e Pão: 
uma campanha diocesana 
contra a fome e pela in-
clusão social”. A reunião 
com diversas lideranças 
do Estado aconteceu por 
vídeo conferência com 27 
representantes munici-
pais e do Estado, perten-
centes à região Sul.

Os vereadores Fernando 
Vieira e João Pedro Carva-
lho Rocha representaram 
a Câmara. “A iniciativa vi-
sou estabelecer um espa-
ço de diálogo e iniciar um 

Encontro com 
lideranças 
políticas debate 
compromisso 
social

O curso foi realizado 
durante o mês de 
julho, em Vitória, 
com o objetivo de 
ofertar capacitação 
aos parlamentares. 
Em agosto, uma nova 
rodada de cursos terá 
a participação de ser-
vidores e vereadores 
de Ibatiba

No final de julho, os verea-
dores de Ibatiba participa-
ram do encerramento da 3ª 
Edição do Programa Capaci-
tar para Legislar promovido 
pela Assembleia Legislativa 
do Espirito Santo (Ales). O 
curso foi realizado em Vitória 
com o objetivo de ofertar ca-
pacitação aos vereadores no 
planejamento público e nos 
instrumentos institucionais 

focados no alcance de resul-
tados para a sociedade.

A primeira turma do curso 
contou com 40 vereadores. 
Na pauta da capacitação 
foram discutidas políticas e 
direitos humanos e leis or-
çamentárias. Os conteúdos 
foram ministrados, respec-
tivamente, por Hernandes 
Bermudes e Ronye Berger, 
servidores da Assembleia 
Legislativa.

Os vereadores Fernando 
Vieira, João Pedro Carvalho 
Rocha, Leonardo Alexandri-
no de Carvalhos e a verea-
dora Emiliane Ribeiro Lázaro 
participaram dessa primeira 
etapa. Em agosto, uma nova 
rodada de cursos terá a par-
ticipação de servidores e ve-
readores de Ibatiba.

O presidente do legisla-
tivo ibatibense, Fernando 
Vieira, comentou sobre a 
importância do Programa. 
“Buscar o conhecimento é 
sempre importante e, prin-
cipalmente, dentro do sis-
tema político. Esse conheci-
mento passa a nos dar mais 
condições de diálogo com a 
sociedade com o intuito de 
auxiliar e ajudar nas políti-
cas públicas em benefício 
da nossa região”, destacou 
Fernando.

caminho formativo junto 
a todos que assumem res-
ponsabilidades políticas”, 
explicou o presidente da 
Casa de Leis, Fernando 
Vieira.

A conferência foi minis-
trada pelo bispo dioce-
sano Dom Luiz Fernando 
Lisboa. O encontro virtual 
com as lideranças ainda 
marcou o início de diver-
sas atividades, como a 
Semana Diocesana de Fé 
e Compromisso Social, 
que acontecerá entre os 
dias 20 a 24 de setembro, 
com intuito de promover 
reflexão e estudo com 
grupos específicos sobre 
responsabilidades diante 
do compromisso político 
e social assumidos. 

“A iniciativa visou 
estabelecer 
um espaço de 
diálogo”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE

“Buscar o conhe-
cimento é sempre 
importante e, 
principalmente, 
dentro do sistema 
político”.

Fernando Vieira
PRESIdENTE
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A Câmara Municipal 
de Ibatiba realizou 
Sessão Solene em 
reconhecimento aos 
serviços prestados 
à sociedade ibati-
bense. No total, 20 
profissionais repre-
sentaram o setor

Na última sessão ordinária 
realizada na Casa de Leis, no 
final de junho, o vereador 
José Paulo Costa Silva desta-
cou em seu discurso a impor-
tância de os ibatibenses que 
fazem parte do grupo auto-
rizado a procurarem o posto 
de vacinação para se se imu-
nizarem 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 Progra-
ma Municipal de Imunizações, 
até o dia 7 de julho apenas no 
Centro Municipal de Vacina-
ção, no Campus do Ifes/Ibati-
ba, foram aplicadas 619 doses, 
sendo 572 primeiras doses e 
47 segundas doses. Já no dis-
trito de Criciúma foram vaci-
nadas 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 co-
morbidades, trabalhadores 
do Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS) e segun-
da dose da CoronaVac para 
forças de segurança e idosos. 

Para receber a vacina, é preci-
so levar documento de iden-
tificação com foto, cartão de 
vacina e CPF ou cartão do 
SUS. Gestantes e puérperas 
devem levar, também, cader-
neta de pré-natal (gestan-
tes), certidão de nascimento 
ou caderneta de vacinação 
da criança (puérperas).

Profissionais da Saúde são 
homenageados em Sessão Solene

A Sessão Solene 
prestigiada por 
autoridades e 
profissionais da 
área foi realizada 
no Plenário Éden 
Faustino Bernardo

Em clima de comemora-

ção pelos 17 anos de atuação 
do Grupo Folha do Caparaó 
- Jornal Aqui Notícias, pro-
fissionais da comunicação e 
personalidades que fizeram 
parte da história de cresci-
mento da empresa foram 
homenageados no dia 18 de 
agosto. A Sessão Solene foi 
realizada no Plenário Éden 

Faustino Bernardo.

O evento foi marcado pela 
entrega de condecorações a 
sete personalidades que par-
ticiparam da história do gru-
po de imprensa, dentre elas 
o prefeito de Ibatiba, Luciano 
Salgado, formado em jorna-
lismo, o fundador do Grupo 

Sessão homenageia Grupo Folha do Caparaó 
Folha, Elias Carvalho, o ex-
-vereador Fábio Ambrózio do 
Nascimento Trindade, o jor-
nalista Marcos Freire, o pre-
feito de Conceição do Cas-
telo, Christiano Spadetto, a 
jornalista Edna Bernardo, da 
Rádio Mania FM, o prefeito 
de Muniz Freire, Gesi Antônio 
da Silva Júnior, e o presiden-
te da Câmara de Iúna, Édson 
Márcio de Almeida.

O empresário Elias Carva-
lho ressaltou a importância 
da formação jornalística 
para a sociedade, sobre os 
desafios da comunicação e 
da vida de um empreende-
dor da área, enfatizando a 
luta dos profissionais pela 
conservação da ética e pela 
busca da informação verda-
deira. Ao final, agradeceu 

a homenagem em reco-
nhecimento ao trabalho 
prestado pelos profissio-
nais que fazem parte da 
história do Grupo Folha 
do Caparaó.

O presidente da Casa, 
vereador Fernando Viei-
ra, proponente da sessão 
solene, salientou que a 
homenagem representa o 
reconhecimento dos ve-
readores ao trabalho da 
imprensa e aos profissio-
nais que se destacaram 
pela dedicação ao serviço 
jornalístico. “Estamos re-
alizando essa homenagem 
justa, como prova do nos-
so respeito à classe, que 
tanto contribui para o de-
senvolvimento da socieda-
de”, comentou.

Indicadas pela vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro
Adilene Maria Rodrigues Oliveira da Silva
Liliane Alves Pereira

Indicadas pelo vereador Ivanito Barbosa:
Lilian Kelle Campos de Souza Machado
Irinéia Rodrigues da Silva Amorim

Indicadas pelo vereador Roberto Luiz Chaves:
Andressa Bonela Lopes
Luciane Trindade Carvalho Bárbara

Indicados pelo vereador Elias Cândido da Silveira
Marlene Ferreira de Almeida
Wilton Soares Mesquita dos Santos

Indicadas pelo vereador Jorcy Miranda Sangi 
Gleice Kely Moreno Vieira de Moraes
Cleuza Helena Silva Rodrigues

SERVIDoRES Da SECREtaRIa DE SaúDE hoMENagEaDoS
Indicadas pelo vereador Silvio Rodrigues de Oliveira

Sidenir Ferreira Almeida
Silvana Marques Galote

Indicadas pelo vereador João Pedro Carvalho Rocha
Nilcilaine Hubner Florindo
Michele Cabral Oliviera

Indicados pelo vereador Fernando Vieira
Marcos Paula Pereira
Juliana Moreno de Carvalho

Indicados pelo vereador João Brito Pereira Filho 
Edneia da Silva Rimas
Eloy Xavier

Indicadas pelo vereador Leonardo David Alexandrino
Lavigerie de Souza Moreno
Roseli Souza Moraes
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Câmara homenageia empresa pelos 
10 anos de atuação em ibatiba

Valorização e reco-
nhecimento pela 
atuação em Ibatiba 
marcou a Sessão 
Solene em homena-
gem aos 10 anos da 
empresa Natufert, 
especialista na pro-
dução de fertilizante 
orgânico, sediada no 
município

Valorização e reconhecimen-
to pela atuação em Ibatiba 
marcou a Sessão Solene em 
homenagem aos 10 de anos 
da empresa Natufert, espe-
cialista na produção de fer-
tilizante orgânico, sediada no 
munícipio. 

A honraria proposta pelo ve-
reador Fernando Vieira teve 
como objetivo reconhecer a 
importância da instituição 
em fomentar a economia na 
região. O evento foi realizado 
no dia 28 de julho, no Plenário 
Éden Faustino Bernardo, es-
pecialmente no dia em que se 
comemora o Dia do Agricultor.

“A Natufert é uma empresa 
100% Ibatibense. Uma em-
presa familiar que cresceu, 
desenvolveu e prosperou 
neste Município. Uma em-

presa parceira em diversas 
ações em prol dos cidadãos. 
Uma instituição que valoriza 
Ibatiba. É uma homenagem 
mais que merecida. A Natu-
fert leva o nome de Ibatiba 
para todo o Brasil”, destacou 
o presidente da Casa.

A Natufert foi criada em 
2011, da parceria dos irmãos 
José e César Fadlalah, com a 
missão de promover uma ati-
vidade industrial em Ibatiba, 
na fabricação de fertilizantes 
orgânicos de alto desempe-
nho. A empresa atualmente 
opera com 70 funcionários 
e com parcerias comerciais 
em regiões do Brasil como 
Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e Góias, com projeto de ex-
pansão para atender o nor-
deste do país.

O diretor técnico da Natufert, 
Maurício Flavio de Carvalho 
Costa, agradeceu a homena-
gem e falou sobre o desem-
penho da empresa nestes 10 
anos. “É com muita alegria 
que comemoramos e agra-
decemos essa homenagem. 
Foram anos de trabalho, de-
dicação e perseverança em 
uma região agrícola onde o 
nosso produto faria e faz toda 
a diferença. Avançamos, apri-

Vereadores recebe-
ram líderes cristãos 
para um encontro no 
Plenário Éden Fausti-
no Bernardo

Os vereadores Fernando 
Vieira, Silvio Rodrigues de 
Oliveira, João Pedro Carvalho 
Rocha, Jorcy Miranda Sangi, 
José Paulo Costa e Silva e Ro-
berto Luiz Chaves receberam 
os representantes do Con-
selho de Pastores de Ibatiba 

vra de Deus, como con-
forto a quem necessita. “É 
um momento de grande 
importância, em reconhe-
cimento a quem trabalha 
em prol do próximo, por 
meio do evangelho. São 
pessoas atuantes, parti-
cipativas e que também 
acompanham o Poder Pú-
blico. Encontros assim são 
necessários, pois estamos 
todos unidos em prol do 
conforto para nossa socie-
dade”, disse o presidente.

Dia Municipal da 
Consciência Evangélica é 
comemorado na Câmara

moramos o nosso produto 
garantindo qualidade e o que 
fosse necessário para que os 
produtores tenham uma farta 
lavoura. Claro, sempre res-
peitando o Meio Ambiente e 
com muita tecnologia”, des-
tacou o diretor.

O presidente da Câmara Fer-
nando Vieira e os vereadores 

Silvio do Barateiro, Leonardo 
David Alexandrino de Carva-
lho, Jorcy Miranda Sangi,  Ro-
berto Magnético e o vereador 
Jango entregaram as honrarias  
aos homenageados da noite.  

A sessão foi presidida pelo 
vereador Fernando Vieira 
acompanhado do ex-vice-
-prefeito de Ibatiba, Antônio 

(Copai), a vice-governadora 
do Estado, Jaqueline Moraes, 
a vice-prefeita Dra. Criziane 
Moreno, o prefeito de Iba-
tiba Luciano Salgado e ser-
vidores em um encontro de 
fé, discussões sobre políticas 
públicas e de conscientização 
evangélica.

Segundo o presidente da 
Câmara, vereador Fernan-
do Vieira, a comemoração 
é justa diante de homens e 
mulheres que levam a pala-

José Gomes, do chefe do In-
caper de Ibatiba, Cristiano 
Cateringer, da diretora esco-
lar Municipal Gisane Raposo, 
do representante do Sindica-
to de Ibatiba, Fábio Dionizio 
da Silva, do secretário de 
fazenda do Município, Diego 
Huguinim, e do secretário de 
Agricultura Municipal, Sa-
muel Dias Damasceno.
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Dia Municipal da Confraternização 
Espírita é comemorado em solenidade

Comemorada ofi-
cialmente no dia 3 
de agosto, a data foi 
mercada por homena-
gens na Casa de Leis

A Câmara dos vereadores 
de Ibatiba realizou Sessão 
Solene em homenagem ao 
Dia Municipal da Confra-
ternização Espírita, come-
morado oficialmente no 
dia 3 de agosto. Represen-
tantes do Grupo Espírita 
de Ibatiba (GEI), fundado 
em 1982, participaram do 
evento que homenageou 
Gerosolima Duarte Trinda-
de, dona Gerô, responsá-
vel por trazer a doutrina à 
Ibatiba. Gerô era uma mãe 
amorosa e fiel aos princí-
pios da doutrina que prega 
o aperfeiçoamento moral 
do homem.

Em discurso, o vereador 
proponente da Sessão, Sil-
vio Rodrigues de Oliveira, 
ressaltou a importância da 
data que, agora, faz parte 
do Calendário Oficial do 
Município. “Todos sabem 
da minha trajetória nesta 
Casa de Leis, e afirmo ser 
este o projeto mais impor-
tante da minha atuação 
como vereador. O espiritis-
mo nos solicita uma espécie 
permanente de caridade, a 
caridade da própria divul-
gação que nos lembra da 
importância de levar aos 
que sofrem o refrigério, o 
consolo e a esperança que 
liberta”, explicou.

O evento foi prestigiado 
por autoridades e diversos 
representantes das entida-
des espíritas regionais. Fize-
ram parte da mesa solene, 
além do vereador Silvio Ro-
drigues de Oliveira, os vere-
adores João Pedro Carvalho 
Rocha, Roberto Luiz Chaves, 
a vereadora Emiliane Ribei-
ro Lázaro, o presidente da 
Casa de Leis, Fernando Viei-
ra, a vice-prefeita de Ibatiba 
Dra. Criziane Moreno, a pre-
sidente do Grupo GEI, Mar-
gareth Coimbra, a diretora 
da escola Municipal Maria 
Trindade, Gisane Raposo, a 
presidente do Lar dos Ve-
lhinhos, Elaine Gomes, o 

advogado Eraldo Amorim, 
do Grupo Fraternidade de 
Iúna, o ex-vereador Moisés 
Florindo, a ex-vereadora 
Claudimira Florindo, o pro-
fessor Laércio Teixeira e o 
palestrante Alexandre Mo-
raes Kaiê, da Associação Es-
pírita Jerônimo Ribeiro, de 
Cachoeiro de Itapemirim.

hoMENagEM 
PóStuMa
A comemoração homena-
geou a senhora Gerosolima 
Duarte Trindade, a Dona 
Gerô, fundadora da dou-
trina espírita em Ibatiba. 

Graças ao amor de mãe, 
dona Gerô passou a estudar 
a doutrina. Com um filho 
desenganado pelos médi-
cos, descobriu que a criança 
apresentava características 
da mediunidade. Através de 
orações, aplicações de pas-
se e de água fluída que seu 
filho começou a melhorar. 
Depois de regressar a Iba-
tiba, após o conhecimento 
da doutrina, Dona Gerô co-
meçou a fazer reuniões em 
sua casa para o estudo do 
espiritismo com reuniões 
que seguiram por mais de 
40 anos. 

Em 1982, depois de muitas 
conquistas, foi fundada a 
sede própria do Grupo Es-
pirita de Ibatiba (GEI). Dona 
Gerô, já falecida, recebeu ho-
menagem póstuma da Casa 
de Leis, em comemoração ao 
Dia Municipal da Confrater-
nização Espírita.

Projeto de Lei terá 
o intuito de educar 
o olhar das crianças 
para o cuidado com 
as ações públicas

O presidente da Casa Legis-
lativa de Ibatiba, Fernando 
Vieira, recebeu professores 
da escola Impacto para dis-
cutirem um Projeto de Lei 
que destaca a inclusão das 
crianças no Poder Legislati-

vo. O encontro aconteceu na 
sede da Câmara de Ibatiba, no 
início de agosto.

Os professores Isadora Antô-
nia Miranda e Paolo Delfino 
explicaram que a ideia surgiu 
depois de uma participação, 
por vídeo conferência, do pre-
sidente da Câmara de Ibatiba, 
explicando aos alunos da es-
cola sobre as atribuições dos 
vereadores e os trabalhos do 
Poder Legislativo. “A ideia é 

formar um parlamento com as 
crianças e ensiná-las na prática 
como funciona tudo”, disse a 
professora.

O presidente da Câmara, Fer-
nando Vieira, afirmou que a 
proposta vai ser levada para 
os demais vereadores. “É um 
projeto de Educação para Ci-
dadania. Ao ensinar as crianças 
a identificarem problemas so-
ciais, e os órgãos competentes 
responsáveis pela sua solução, 

Crianças no Poder: projeto idealiza
um parlamento para educar

acredito que estamos dando 
um passo novo aos novos ci-

dadãos, e em especial, aos jo-
vens de Ibatiba”, frisou.

“A Doutrina Espírita 
é uma Doutrina de 

Luz, ela tem o poder 
de nos mostrar, para 

onde vamos e o porquê 
nós sofremos aqui na 
terra. O Ensinamento 

de Jesus não é fácil de 
colocar em prática, 

mas seguimos firmes e 
agradecendo”.

Elisete Saraiva 
(GEI) IbATIbA

“Afirmo ser este 
o projeto mais 
importante da 
minha atuação 
como vereador. 
O espiritismo nos 
solicita uma espécie 
permanente de 
caridade”.

Silvio Rodrigues
VEREAdOR
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Personalidades Ibatibenses 
homenageadas pelo Dia 
Internacional das Mulheres

Em noite de home-
nagens, vereadora 
assume simbolica-
mente, e pela primei-
ra vez, a presidência 
da Casa de Leis 

Na semana em que Ibatiba 
anunciou diversas ações em 
prol do empoderamento femi-
nino, a Câmara Municipal de 
Ibatiba homenageou 22 perso-
nalidades femininas da cidade 
para celebrar a atuação das 
mulheres ibatibenses e o Dia 
Internacional das Mulheres, 
comemorado no dia 8 de mar-
ço.  A solenidade foi aprovada 
por meio do projeto de Lei, no 

dido da Silveira,  João Brito 
Pereira Filho, Ivanito Barbosa e 
José Paulo Costa Silva  entre-
garam as honrarias  às home-
nageadas da noite. O vereador 
João Pedro Carvalho Rocha 
justificou a sua ausência.

A Sessão foi presidida pelo 
vereador Fernando Vieira 

mês de março, mas devido a 
pandemia, a cerimônia preci-
sou ser adiada, sendo realizada 
no dia 4 de agosto. 

O evento foi marcado por 
histórias de conquistas, lutas, 
empreendedorismo e em-
poderamento. E para findar 
mais um momento histórico 
em Ibatiba, quebrando o regi-
mento interno de forma sim-
bólica, a vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro foi convidada 
para assumir a presidência da 
Casa, para que o presidente 
Fernando Vieira fizesse o uso 
da Tribuna. A ação marcou a 
solenidade como um gesto de 
atuação e força feminina.  

“É novamente um momento 
histórico quando temos uma 
mesa da Casa de Leis com-
posta por maioria feminina 
e presidida por uma mulher. 
Ato este que confirma a im-
portância, o crescimento e 
atuação das mulheres do 
nosso município. Parabéns a 
todas essas guerreias”, des-
tacou o vereador Fernando 
Vieira durante o seu pronun-
ciamento.

O presidente da Câmara Fer-
nando Vieira e os vereadores 
Silvio do Barateiro, Leonardo 
David Alexandrino de Carva-
lho, Jorcy Miranda Sangi,  Ro-
berto Magnético, Elias Can-

acompanhado da vice-prefei-
ta Dra. Criziane Moreno, da 
vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro, do vereador Jorcy Mi-
randa Sangi, Pastor Leonar-
do, Dra Margareth Brigatto, 
do grupo Espírita de Ibatiba 
e a presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Ibatiba, Marli Silveira.

O projeto voltado 
para o público femi-
nino visa ações que 
possam empoderar 
as mulheres da Ter-
ra dos Tropeiros

Parlamentares de Ibatiba 
participaram, no dia 2 de 
agosto, da abertura oficial 
do projeto Ibatiba D’Elas, 
realizado na Câmara Mu-
nicipal. O projeto voltado 
para o público feminino 
conta com ações que pos-
sam empoderar as mulhe-

res da Terra dos Tropeiros e é 
executado pela Prefeitura de 
Ibatiba, por meio das Secre-
tarias Municipais de Assis-
tência Social e de Agricultu-
ra, Indústria e Comércio.

A noite oficial contou com 
apresentações, presença de 
diversas autoridades e, prin-
cipalmente, com mulheres 
integrantes do projeto e que 
já mostraram resultados 
conquistados após participa-
ção no Ibatiba D’Elas.

Os vereadores Fernando Viei-

ra, João Pedro Carvalho Rocha, 
Silvio Rodrigues de Oliveira, 
Leonardo Alexandrino de Car-
valho e a vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro fizeram parte 
das autoridades presentes e 
discursaram sobre o “Ibati-
ba D’Elas” (confira no portal 
www.ibatiba.es.leg.br).  

O presidente da Casa, Fernan-
do Vieira, destacou a impor-
tância da ação. “As mulheres já 
nos mostraram que são capa-
zes de executar qualquer ação. 
Mulheres são livres, fortes 
são o que elas quiserem. Esse 

Ibatiba D’Elas: mulheres empreendedoras em destaque
programa valoriza essas ati-
tudes e contribui com o em-
poderamento feminino. Nós 
representantes do Legislativo 
ficamos muito honrados em 
participar deste programa”, 
frisou o presidente.

Na programação oficial, 
do dia 2 a 7 de agosto, 
foram ofertados cursos 
do Senar, roda de con-
versas, feiras, visitas téc-
nicas, sarau e oficinas de 
boneca.

Jamilia Viana dos Santos e Nelcilene Sabino de Assis Chaves
indicadas pelo Vereador robertinho Magnético

Celira Almeida de Oliveira e Gisane Cordeiro Raposo de Paula
indicadas pelo Vereador jorcy Miranda sangi

Necilene Almeida de Freitas e Penha Aparecida da Silva
indicadas pelo Vereador leonardo david alexandrino de Carvalho

Elizete Saraiva Trindade de Carvalho e Maria José Viana
indicadas pelo Vereador silvio do Barateiro

Dra. Criziane Moreno e Crislaine de Oliveira Monteiro da Crus
indicadas pelo Vereador Fernando Vieira

Joselita Leonidio Camargo e Juliana Oliveira
indicadas pelo Vereador elias Candido da silveira

Ana Cristina Batista e Maria Aparecida Lurdes de Oliveira
indicadas pelo Vereadora emiliane ribeiro lázaro

Teresa Rocha Pereira e Míriam D’Ávila de Freitas
indicadas pelo Vereador joão Pedro Carvalho rocha

Fabiana Amorim Dias e Rosilaine Pinto de Souza Guimarães
indicadas pelo Vereador ivanito Barbosa  

Francisca Sangi Pereira e Aparecida Sangi Pereira
indicadas pelo Vereador joão Brito Pereira Filho

Homenageadas pelo dia internacional da mulHer
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