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Instalações foram 
reestruturadas para 
melhor atender a 
população. Após 
uma análise técni-
ca, o prédio recebeu 
obra com novo pro-
jeto arquitetônico, 
hidrossanitário e de 
combate e preven-
ção a incêndios  

A Câmara Municipal de Iba-
tiba está de cara nova. Uma 
reforma geral foi apresentada 
para a população no dia 5 de 
agosto, em evento solene. A 
Casa de Leis conta agora com 
estrutura para garantir a se-
gurança dos servidores e para 

melhor atender a população. 
Na inauguração também foi 
apresentando o novo painel 
eletrônico de votação, com o 
intuito de tornar as votações 
da Casa mais transparentes. 

O evento de inauguração con-
tou com a presença dos verea-
dores Leonardo David Alexan-
drino de Carvalho, João Pedro 
Carvalho Rocha, Emiliane Ri-
beiro Lázaro, João Brito Pereira 
Filho, Jorcy Miranda Sangi e o 
presidente da Casa Legislativa, 
Fernando Vieira.

Os parlamentares receberam 
no novo auditório a secretária 
de Estado de Economia e Pla-
nejamento, Emanuela Pedro-
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Sessão Solene “Medalha 
Pastor Jotalino” homenageia 
jornada de solidariedade 
cristã e emociona. pág8

Câmara Municipal de Ibatiba realizou, 
no dia 10 de agosto, sua primeira 
sessão ordinária com votação 
completamente informatizada.pág3

Festa dos Tropeiros 2022 terá 
programação diversificada, com 
campeonato de futsal e apresentações 
em diferentes lugares.pág7

Inauguração: reforma no 
imóvel da Câmara garante 
segurança e modernidade 

so, o prefeito de Ibatiba, Lucia-
no Pingo,  o pastor Wellington 
Avelino representando os pas-
tores do Conselho de Pastores 
de Ibatiba (Copai), o ex-vere-
ador Admilson Ribeiro, além 
de outros convidados espe-
ciais que marcaram o início da 
gestão da Câmara até os dias 
atuais.

PLANEJAMENTO
Corte de gastos permitiram à 
atual gestão do legislativo de 
Ibatiba realizar a reforma do 
prédio. Após uma análise téc-
nica, o imóvel recebeu obra 
com novo projeto arquitetôni-
co, hidrossanitário e de com-
bate e prevenção a incêndios. 

A reforma recebeu interven-
ções importantes, como tro-
ca de revestimentos de pisos 
e paredes, impermeabiliza-
ção do teto e novas instala-
ções elétricas, entre outras 
melhorias. Nos últimos anos, 
a estrutura do prédio foi 
impactada com as chuvas, 
causando danos ao espaço. 
Uma análise técnica feita por 
empresa especializada mos-
trou que um dos principais 
problemas encontrados foi o 
telhado danificado. 

Inaugurada em 2010, e es-
paço físico da Câmara Mu-
nicipal de Ibatiba ainda não 
havia recebido uma reforma 
necessária para sanar diver-

sos problemas estruturais, 
especialmente de impactos 
após as chuvas, que causa-
vam gotejamento nas salas e 
plenário, e umidade no forro. 
Mesmo com alguns reparos 
que foram feitos ao longo dos 
anos, uma reforma completa 
garantiu um espaço melhor 
para atender a população. 

“Hoje temos um espaço ade-
quado, seguro e moderno 
para a nossa sociedade iba-
tibense que se beneficia com 
o espaço. Eventos, palestras 
é um espaço da população e 
que merecia ter uma estru-
tura adequada”, disse o pre-
sidente da Casa, Fernando 
Vieira.
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Na pauta da sessão 
extraordinária 
também foi 
aprovado projeto 
que autoriza 
premiações para 
concurso da Copa 
de Marcha durante 
Festa dos Tropeiros

A Câmara Municipal de Iba-
tiba realizou no dia 22 de 
agosto a 6ª Sessão Extraordi-
nária, para a votação de três 
matérias de autoria do Poder 

Executivo. Com número legal 
de parlamentares, os pro-
jetos foram aprovados por 
unanimidade.

Entre as propostas em vota-
ção, os vereadores aprova-
ram os Projetos de Lei Com-
plementares  nº 23/2022 e 
nº 24/2022 que dispõe sobre 
criação temporária de cargos 
e autorização para contrata-
ção de pessoal para atender 
as necessidades de excep-
cional interesse público da 
administração na Secretaria 

Vereadores aprovam projetos 
para contratação temporária 
para Saúde e Educação

Municipal de Saúde e na Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção, respectivamente.

Na pauta ainda foi votado e 
aprovado o Projeto de Lei nº 
19/2022 que dispõe sobre 
autorização para doação de 
premiações em concursos de 
marchas e concursos leiteiros 
de Ibatiba. 

Os projetos de Lei podem ser 
acessados na íntegra por meio 
do site da Câmara: www.ca-
maraibatiba.es.gov.br.

Contato de celular 
é mais um meio de 
comunicação en-
tre a Câmara e os 
ibatibenses 

Agilidade para orientar, 
divulgar notícias e realizar 
atendimentos. Com esse 
foco, a Câmara de Ibatiba 
disponibiliza mais um canal 
de comunicação, por meio 
do número (28) 99931-
0416, para que o munícipe 
tenha acesso a informações 
e também possa enviar su-
gestões, críticas e dúvidas.

“Fala Ibatiba”: novo canal de 
comunicação com o munícipe

As mensagens de texto e de 
voz serão analisadas e res-
pondidas assim que devida-
mente apuradas pela equipe 
da Casa de Leis.

Atualmente, a Câmara dis-
põe de diversos canais de 
comunicação: portal de notí-

cias e de arquivos de pro-
jetos de Lei, documentos 
diversos, fotos e vídeos 
(ibatiba.es.leg.br), perfil 
em redes sociais (@cama-
raibatiba), e-mail (conta-
to@ibatiba.es.leg.br) e ou-
tros contatos telefônicos 
(28 3543-1806).
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Câmara realiza 
primeira sessão com 
votação eletrônica

Todas as votações 
de Projeto de Lei, 
de Resolução, re-
querimentos e indi-
cações acontecem, 
agora, por meio de 
votação eletrôni-
ca transmitida em 
tempo real no telão 
instalado no Plená-
rio Eden Faustino 
Bernardo

A Câmara Municipal de Iba-
tiba realizou, no dia 10 de 
agosto, sua primeira sessão 
ordinária com votação com-
pletamente informatizada. 
Todas as votações de Pro-
jeto de Lei, de Resolução, 
requerimentos e indicações 
aconteceram através de vo-
tação eletrônica e transmi-
tida em tempo real no telão 
instalado no Plenário Eden 
Faustino Bernardo.

Mais uma inovação da Câ-

mara Municipal de Ibati-
ba que passou a ser usa-
da após a reforma-geral 
da Casa de Leis. 

A plataforma agiliza o 
processo de votação e 
possibilita aos vereado-
res verificar a ordem do 
dia e votar de forma no-
minal nas sessões. Esse 
novo recurso também 
oferece transparência na 
apreciação de proposi-
ções em pauta.

Servidores participam de 
capacitação em gestão 
administrativa

O treinamento tem 
o objetivo de apre-
sentar os servidores 
à integração dos 
sistemas da E&L 
destacando o siste-
ma de patrimônio e 
compras 

A Empresa E&L produções 
de software e Gestão Pú-
blica Integrada em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Ibatiba realizou, nesta se-
mana, uma capacitação para 
servidores da Casa e usuá-
rios do sistema administra-

tivo, na sede da Casa de Leis. 

A capacitação tem o objetivo 
de apresentar os servidores 
à integração dos sistemas 
da E&L e atualizar os usuá-
rios quanto às mudanças de 
operação e ainda promover 
a interação entre os prin-
cipais sistemas de gestão 
administrativa, destacando 
o sistema de patrimônio e 
compras.

De acordo com a empresa 
de sistemas, a excelência 
em gestão está alicerçada 
em um conjunto de con-

ceitos fundamentais ne-
cessários à excelência do 
desempenho. E um dos 
grandes objetivos da in-
tegração dos sistemas de 
gestão é justamente pro-
mover a melhoria do de-
sempenho organizacional, 
entendendo que eles são 
parte do sistema de ges-
tão global da organização.

O treinamento efetiva 
mais uma ação da atual 
Gestão Legislativa com o 
intuito de modernizar e 
tornar o trabalho legisla-
tivo mais eficiente.
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Câmara sedia “Seminário Municipal 
da Infância e Adolescência”

Evento fortalece 
políticas públicas por 
meio de ações de 
proteção e oportuni-
dades para crianças 
e adolescentes de 
Ibatiba

A Câmara Municipal de 
Ibatiba sediou, no dia 25 
de agosto, o “Seminário 
Municipal Infância e Ado-
lescência”, realizado pela 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social. O evento 
teve o intuito de fortalecer 
políticas públicas por meio 
de ações de proteção e 

Casa Legislativa 
sedia posse de 
Grêmios Estudantis

A organização tem 
o intuito de inserir 
o jovem na vida 
social, cultural e 
política, tornando 
possível que eles 
desenvolvam au-
tonomia e intera-
ção com questões 
sociais

A Câmara Municipal de 
Ibatiba foi palco, nessa 
segunda-feira (9), de uma 
das atividades da Semana 
do Estudante e da Juven-
tude em Ibatiba. A Sema-
na está sendo realizada 
pela Prefeitura de Ibatiba 
com o apoio da Câmara 
Municipal. 

Mais de 50 estudantes 

oportunidades para crian-
ças e adolescentes.

O vereador João Pedro Car-
valho Rocha e o presiden-
te da Câmara Municipal, 
vereador Fernando Vieira, 
acompanharam as ativida-
des do Seminário, realiza-
do durante todo o dia com 
eventos na Câmara Munici-
pal e também na Tenda do 
Cras-Ibatiba. 

Foram realizadas apresen-
tações culturais diversas: 
anúncio das vencedoras 
do concurso Primeira In-
fância com Arte (Piarte) e 
lançamento do ExpressAr-
te - Concurso de Arte para 
pessoas com deficiência. 

Ibatiba é o primeiro muni-
cípio do Estado a lançar o 
concurso que efetiva um 
importante processo de in-
teração e integração para 
pessoas com deficiência.

participaram da cerimônia 
de posse dos Grêmios Estu-
dantis de quatro unidades 
educacionais de Ibatiba. As 
escolas municipais: Adelai-
de Rodrigues Moreira, Da-
vid Gomes, escola estadual 
Maria Trindade de Oliveira 
e o Instituto Federal do Es-
pírito Santo (IFES), agora 
irão oportunizar mais um 
formato, por meio do Grê-
mio Estudantil, para que os 
alunos busquem ainda mais 
interação social. O Grêmio 
Estudantil é uma organiza-
ção formada unicamente 
por estudantes e tem como 
objetivo defender seus inte-
resses. 

“A ideia com a criação dos 
Grêmios é inserir o jovem na 
vida social, cultural e polí-

tica, tornando possível que 
eles desenvolvam autono-
mia e interação com ques-
tões sociais”, explicou o ve-
reador João Pedro Carvalho 
Rocha, um dos apoiadores e 
protagonistas da liderança 
Jovem de Ibatiba que parti-
cipou do evento.
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Câmara recebe sociedade civil para 
discutir orçamento de 2023

A audiência é uma 
obrigação legal ga-
rantindo transparên-
cia, controle e fisca-
lização, conforme a 
Lei Complementar 
Federal 101/2000, 
por meio da Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal

A Câmara Municipal de Ibati-
ba recebeu na noite de 18 de 
agosto, a equipe técnica do 
setor de Contabilidade e de 
Finanças do município, além 
da sociedade civil para a re-
alização da audiência pública 
sobre o orçamento participa-
tivo 2023. 

A audiência é uma obriga-
ção legal, conforme a Lei 
Complementar Federal 
101/2000 por meio da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
e que garante mais trans-
parência, controle e fisca-

lização. Trata-se de  um 
mecanismo direto de par-
ticipação popular. Por meio 
dele, a população pode dis-
cutir e decidir sobre o orça-
mento público e as políticas 
públicas, e fazer o levanta-
mento das necessidades de 
seu setor e as prioridades, 
de acordo com o orçamen-
to do município.

Os vereadores João Pedro 
Carvalho Rocha, Fernando 
Vieira, e Elias Cândido acom-
panharam a apresentação do 
orçamento. O prefeito de 
Ibatiba, Luciano Pingo, secre-
tários municipais, entre ou-
tros representantes da socie-
dade também participaram 
da audiência.

Durante a audiência os par-
ticipantes puderam conferir 
alguns pontos referentes à 
legislação sobre gastos pú-
blicos, além das previsões 
de despesas e receitas para 

o próximo ano em cada se-
cretaria.  Ao final, o público 
presente pôde tirar dúvidas 

Vereadores e agentes de saúde e endemias 
analisam projeto de adequação salarial

Proposta tem o 
intuito de adequar 
os vencimentos 
das classes. Os 
agentes também 
destacaram o 
decreto federal nº 
8434 que estabe-
lece incentivo aos 
profissionais

Os vereadores de Ibatiba 
se reuniram, no dia 23 de 
agosto, com representan-
tes das agentes de saúde 
e de combate a endemias 
do município para discuti-
rem reivindicações de au-
mento salarial das classes.  
O encontro aconteceu no 
auditório da Casa de Leis. 

Participaram da reunião 
os vereadores João Pedro 
Carvalho Rocha, Emiliane 

Ribeiro Lázaro, Elias Candido 
da Silveira, Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho, 
José Paulo Costa Silva e o 
presidente da Casa, vereador 
Fernando Vieira. 

O projeto de Lei que trata 
sobre a adequação dos venci-
mentos já foi protocolado na 
Casa de Leis e lido na Sessão 
Ordinária do dia 25.

Na semana anterior, os ve-
readores se reuniram com 
representantes dos agentes 
de saúde, na Câmara, que 
buscavam o apoio da Casa 
diante de reinvindicações. 
Os profissionais destacaram 
aos legisladores o reajuste 
referente ao novo piso sa-
larial e falaram sobre o de-
creto federal nº 8434 que 
estabelece incentivo aos 
agentes.

e, por meio de um formulá-
rio, indicar sugestões, que 
serão consideradas para o 

documento final que será 
submetido para aprovação 
da Câmara de Vereadores.
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Vereadores acompanham início 
de importantes obras em Ibatiba

Pavimentação de 
ruas e vias da zona 
rural, reformas de 
escola, construção de 
praça e aquisição de 
equipamentos são al-
guns dos investimen-
tos previstos para os 
próximos meses para 
o município

Os vereadores de Ibatiba Le-
onardo David Alexandrino de 
Carvalho,  Emiliane Ribeiro 
Lázaro, João Brito Pereira Filho, 
Ivanito Barbosa de Oliveira, 
João Pedro Carvalho Rocha e o 
presidente da Casa Legislativa, 
Fernando Vieira, acompanha-
ram a solenidade de assinatura 
da ordem de serviços de impor-
tantes investimentos previstos 

Solenidade marca celebração do 
Dia da Confraternização Espírita

para o município. Estão previs-
tos mais de R$ 12 milhões para 
a execução das ações, por meio 
do Poder Executivo Municipal e 
Governo Estadual.

O evento oficial aconteceu no 
bairro Novo Horizonte, onde 
será realizada a pavimentação 
da Rua Manoel da Silveira e ou-
tras vias do local. Na zona rural 
também será anunciada a pavi-
mentação de diversas ruas de 
Santa Clara, além da entrega 
de equipamentos e caminhões.

Os investimentos apresenta-
dos atendem a expectativa da 
população, e foram pauta de 
requerimentos e indicações de 
serviços por parte dos parla-
mentares em diversas sessões 
legislativas.

Celebrada no dia 3 
de agosto, a data 
foi marcada com 
palestras, momento 
musical, leituras e 
apresentações para 
destacar a importân-
cia e os trabalhos da 
doutrina

“Conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará – João 
8:32”. Com o versículo da Bí-
blia Sagrada, o vereador Silvio 
Rodrigues de Oliveira, propo-
nente da solenidade, convidou 
o público presente na Casa de 
Leis, no dia 12 de agosto, para 
celebrarem o Dia da Confra-
ternização Espírita.

Instituído por meio do Pro-
jeto de Lei nº 10/2021, o Dia 
da Confraternização Espírita, 
em Ibatiba, é celebrado no 
dia 3 de agosto.  A data tem 
o intuito de divulgar a dou-
trina espírita.

A celebração teve palestra, 
momento musical, leituras 

e apresentações para des-
tacar a importância e os 
trabalhos da doutrina com 
a presença de integrantes 
do Grupo Espírita de Iba-
tiba (GEI) e simpatizantes 
da doutrina. 

“Sei que um dia passarei, 
mas este é um legado que 
deixo com orgulho na nos-
sa Casa de Leis. Obrigado a 
todos que compareceram”, 
destacou Silvio sobre a rea-
lização da solenidade.

Participaram da solenida-
de o presidente da Casa 
de Leis, Fernando Vieira, 
os vereadores Silvio Ro-
drigues de Oliveira, João 
Brito Pereira Filho, Ivani-
to Barbosa de Oliveira e 
Elias Cândido da Silveira, o 
prefeito de Ibatiba, Lucia-
no Pingo, o professor Jacy 
Nunes, o professor Fábio 
Júnior, o palestrante Hélio 
Tinoco e o senhor Ademir 
Donadello, além de mem-
bros da comunidade espí-
rita de Ibatiba.

O presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira, destacou a 
importância do investimen-
to. “Ficamos muito felizes em 
participar desta solenidade, 
principalmente, por marcar 
importantes ações para nosso 
município e que nós, vereado-
res de Ibatiba, sempre acom-
panhamos e lutamos para que 
essas ações acontecessem”, 
comentou o presidente do Le-
gislativo municipal.

ESCOLAS
O pacote de melhorias tam-
bém contempla as constru-
ções da nova Escola Municipal 
Agenor de Souza Lé, em Cri-
ciúma (R$ 4.378.921,42) e da 
Escola Municipal Professora 
Marlene Rodrigues Ávila (R$ 

5.194.295,19).

MAIS OBRAS
No pacotão de investimentos 
consta a iluminação de campos 
de futebol (R$ 300 mil), cons-

trução de pista de skate (R$ 
250 mil), construção de Cam-
po Bom de Bola em Crisciúma 
(R$ 886 694,49) e revitaliza-
ção do Campo Bom de Bola do 
bairro Lacerda Sudré de Assis 
(R$ 330 mil).

OUTRAS OBRAS PREVISTAS
Construção da Praça no Bairro Ipê;

Reforma-Geral do Núcleo Estratégico de Saúde da Família (NESF);

Pavimentações de diversas ruas em Santa Clara;

Limpeza e Desassoreamento do Rio Pardo e afluentes;

Obras de Implantação de Tratamento de Água em Santa Clara 
(Pro-Rural – CESAN);

Elaboração de 09 (nove) projetos de engenharia de grandes obras;

Nova Van para a Saúde Municipal;

Reforma-Geral da Escola Estadual Professora Maria Trindade de Oliveira;

Equipamentos para Academia Popular;
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Caminhada dos Tropeiros marca festividades
Evento será realiza-
do no dia 7 de se-
tembro, marcando 
as festividades da 
Festa do Tropeiro 
2022

A 12ª Caminhada dos Tro-
peiros de Ibatiba será reali-
zada no dia 7 de setembro 
marcando as festividades 
da Festa do Tropeiro 2022, 
deste ano. A Caminhada é 
realizada pela a associação 
Gestora de Turismo Rural 
de Ibatiba (Geturi) com o 
apoio da Prefeitura de Ibati-
ba e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar). 
O circuito tem como objeti-
vo a promoção do turismo 

rural e o resgate da cultura do 
tropeirismo no município.

A programação conta ainda 
com café da manhã e almo-
ço típico na fazenda histórica 
do senhor Olímpio Dias de 
Carvalho, onde serão realiza-
das apresentações culturais e 
folclóricas. Um almoço será 
servido no tradicional res-
taurante Vovó Rosinha.

“Nosso o objetivo, anualmen-
te, é resgatar os costumes e 
apresentar aos visitantes e 
moradores que amam essas 
histórias a real vivência desses 
importantes personagens para 
o desenvolvimento econômi-
co e social da região do Ca-
paraó”, explica Rosangela Al-

cântara, presidente da Geturi. 
Para participar os interessados 
podem fazer a inscrição pelo 

telefone (28) 99999-7661, 
antecipadamente. Este ano, a 
caminhada terá o valor de R$ 

50 e dá direito a um delicio-
so café da manhã, almoço, 
boné e embornal.

Com a retomada dos 
eventos pós pan-
demia, evento terá 
programação diver-
sificada, com cami-
nhadas, campeonato 
de futsal, exposição 
fotográfica e apre-
sentações musicais 
em diversos endere-
ços da cidade

A Capital Capixaba dos Tro-
peiros realizará, entre os dias 
4 a 11 de setembro, a 12ª Fes-
ta dos Tropeiros. O evento, 
que faz parte das ações de 

retomada da economia pós-
-pandemia, terá uma sema-
na inteira de programação 
diversificada para reavivar a 
cultura tropeira e estimular a 
economia da cidade. 

Entre as atividades programa-
das estão a realização da Taça 
Tropeiro de Futsal, a soleni-
dade de entrega da “Comen-
da Parlamentar Dico Ribeiro”, 
uma Exposição Fotográfica, o 
lançamento do projeto “Cau-
sos, Calangos e Prosas”, o pro-
jeto “Encanto dos Tropeiros”, 
a Copa de Marcha: 1º Poeirão 
do Tropeiro, além de uma ex-

tensa programação musical, 
com show nacional da dupla 
sertaneja Gilberto e Gilmar. 

A arena do evento será mon-
tada próxima à Apae, no bair-
ro Lacerda Sudré de Assis/
Promorar 2, com um espaço 
grandioso com área de ali-
mentação, palco principal 
todo estruturado com segu-
rança para receber moradores 
e visitantes.

E para quem quer oferecer 
serviços na Festa do Tropei-
ros, está disponível no site da 
Prefeitura de Ibatiba o edital 

de espaço para comercializa-
ção de alimentos e bebidas 
no evento. A comercialização 
será permitida após emissão 
de alvará para utilização tem-
porária de espaço para expo-
sição de barracas.

VALORIZAÇÃO 
HISTÓRICA 
A Festa dos Tropeiros mo-
vimenta a cidade e reaviva a 
história dos personagens que 
iniciaram o ciclo do trans-
porte de produtos por meio 
de mulas na região entre as 

estradas de Minas Gerais e 
Espírito Santo (Estrada Real 
e também a Rota Imperial). 
Muitos tropeiros eram ho-
mens que transportavam o 
ouro de Minas Gerais para o 
Rio de Janeiro. 

Com suas mulas e o bom 
manejo com os animais, os 
tropeiros foram de extrema 
importância para a econo-
mia da época. A tropa, com 
o passar dos anos, começou 
a transportar alimentos, tem-
peros especiais e tudo que 
fosse necessário em grandes 
distâncias.

Festa dos Tropeiros 2022 terá uma 
semana de programação cultural

PROGRAMAÇÃO
7h Saída da caminhada: Museu dos Tropeiros.
9h Café da manhã na propriedade do Sr. Olímpio Dias de Carvalho.
9h30 Apresentação cultural da Escola David Gomes, com Miguel e sua Viola;
10h30 Saída para o Restaurante Vó Rosinha.
12h Almoço típico da gastronomia tropeira.
13h Apresentação cultural: dança típica tropeira com Rafael Fontan e Olinda.
14h Término da caminhada com ônibus de volta para a cidade.
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HOMENAGEADOS
Indicados pelo vereador Elias Cândido da Silveira:

Pr. João Januário de Souza
Pr. Adeildo Camargo
Indicados pelo vereador Silvio Rodrigues de Oliveira

Pr. José Rosa Gomes
Pr. Édson Joaquim Teixeira
Indicados pela vereadora Emiliane Lázaro

Zilmar Madalena de Oliveira Fernandes
Ivone Maria Pires Dias
Indicados pelo vereador João Brito Pereira Filho

Renato De Oliveira Da Silva   
Alessandro Aparecido Cardoso
Indicados pelo vereador Leonardo David Alexandrino

Pr. Gésio Aleixo- In Memoriam
Irae Quadros Florindo
Indicados pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Pr. Ivanildo Teixeira da Silva
Pr. João Batista da Silva
Indicados pelo vereador João Pedro Salgado

Evangelista Ellyson Victor Santos de Souza
Gilmar Marinho de Alcantara
Indicados pelo vereador Fernando Vieira

Pr.  Isaac Martins Santana
Pr. Admilson Dias Ribeiro
Indicados pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira

Pr. Mario Onofre Pereira
Rene dos Santos
Indicados pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Evangelista Celio Silveira
Pr. Pedro Fonseca

Trata-se de uma hon-
raria instituída por 
meio do Projeto de 
Resolução nº 11/2021, 
que homenageia o 
cidadão que apresen-
ta jornada de solida-
riedade cristã, por no 
mínimo 10 anos

A Câmara Municipal de Iba-
tiba realizou, no dia 15 de 
agosto, a solenidade de en-
trega da “Medalha Pastor 
Jotalino Lopes da Silva”, que 
homenageia o cidadão que 
apresenta jornada de solida-
riedade cristã, por no míni-
mo 10 anos.

A honraria foi instituída por 
meio do Projeto de Reso-
lução nº 11/2021 de auto-
ria dos vereadores Emiliane 
Lázaro Ribeiro, Elias Cândido 
da Silveira, Leonardo David 
de Carvalho, Silvio Rodrigues 
de Oliveira e Ivanito Barbosa 
de Oliveira.

A Medalha homenageia o Pas-
tor Jotalino que foi referência 
cristã de Ibatiba. Em 1981 fun-
dou a igreja evangélica minis-
tério “O tabernáculo”.

De acordo com o artigo 1° 
da Resolução, a honraria é 
entregue, anualmente, ao 
cidadão ou cidadã, que as-
sim como o Pastor Jotalino, 
apresenta uma jornada de  
de solidariedade cristã, por 
no mínimo 10 anos.

A solenidade foi acompanha-
da pelas autoridades, como 
a vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro, os vereadores Fernan-
do Vieira, Jorcy Miranda Sangi, 
Leonardo David Alexandrino 
de Carvalho, Elias Cândido da 
Silveira, Silvio Rodrigues de 
Olvieira, João Brito, João Pe-
dro Carvalho Rocha e Ivanito 
Barbosa, Roberto Luiz Chaves 
e o prefeito de Ibatiba, Lucia-
no Salgado, além de membros 
da família do pastor Jotalino e 
dos homenageados.

Sessão Solene “Medalha Pastor 
Jotalino” emociona convidados
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