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Solenidade realizada 
pelo Poder Legisla-
tivo homenageia 33 
personalidades do 
município. Evento 
também comemorou 
os 41 anos de eman-
cipação do município 

Em uma solenidade que co-
memorou os 41 anos de 
emancipação de Ibatiba, o 
Poder Legislativo realizou, 
no dia 11 de novembro, a en-
trega de títulos de Cidadão 
e Cidadã Ibatibense para 33 
personalidades. Os títulos 
são entregues para as pesso-
as que contribuem de manei-
ra relevante para o desenvol-
vimento da cidade, mas que 
não nasceram no município. 

São personalidades que atu-
am em diversas áreas como 
cultura, saúde, educação, co-
municação e desenvolvimen-
to do município. Trata-se da 
mais alta honraria municipal, 
que reconhece os homenage-
ados como “filhos da terra”.

A solenidade é realizada uma 
única vez a cada legislatura e 
cada vereador tem a oportu-
nidade de fazer sua indicação 

Entrega de títulos 
em comemoração 

aos 41 anos de 
emancipação 

de Ibatiba

para homenagear. 

A honraria é exclusiva do Po-
der Legislativo e precisa ser 
aprovada em plenário pelos 
11 vereadores.

Professores, empreende-
dores, servidores públicos e 
comerciantes foram alguns 
dos homenageados pelos 
vereadores Fernando Vieira, 
presidente da Casa Legis-
lativa, João Pedro Carvalho 
Rocha, Jorcy Miranda Sangi, 
Leonardo David Alexandrino 
de Carvalho, Silvio Rodrigues 
de Oliveira, João Brito Perei-
ra Filho, Ivanito Barbosa de 

Oliveira, Elias Cândido da Sil-
veira, José Paulo Costa Silva, 
Roberto Luiz Chaves e pela 
vereadora Emiliane Ribeiro 
Lázaro.

“Nós 11 vereadores ficamos 
muito felizes e honrados em 
poder conferir este título à 
pessoas que realmente in-
vestem no município, seja na 
economia, por meio de ações 
sociais, culturais ou de forma 
afetiva. Essa homenagem é 
para lembrar da nossa luta 
de cada dia em prol do nosso 
município”, destacou o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Fernando Vieira.

Magali Aparecida Olivetti
Simone Cristina Domingos Dutra de Lima

Adeir Lima Vieira
homenageados pelo vereador Elias Cândido

Levi Marques de Souza
Crispina Maria Sobrinho

Fagner Massini da Cruz
homenageado pelo vereador Roberto Luiz Chaves

Gisane Cordeiro Raposo de Paula
Jairo Trindade de Paula

Maria Helena Cezar
Rafaela Werner Silva

homenageado pelo vereador Jorcy Miranda Sangi

Rosemar de Deus
José Stenio Duarte Silva

Cristiano de Souza Pereira
homenageado pelo vereador Silvio Rodrigues Oliveira

Kamilla Souza Moreira
Genésio Guedes de Morais

Gedesson José de Oliveira
homenageado pelo vereador João Pedro Salgado

João Pontes Filho
 Thiago João Pagotto

 Antônio Cesar Silvério
homenageado pelo vereador José Paulo Costa Silva

Diego Pereira Huguinim
Judson Almeida Dias

Pablo Vinícius Fonseca Gonçalves
homenageado pelo vereador Fernando Vieira

Vanuza Aparecida Pereira
Jaqueline Campos de Souza Freitas

Vivian Cândida Campos
homenageado pelo vereador Emiliane Lázaro

Simone Soares de Souza Côrrea
Hallem da Silva Habib

Adriana Dias de Carvalho Gomes
homenageado pelo vereador Leonardo David Alexandrino

Cercino Moura Fernandes
Adimilson de Souza

homenageado pelo vereador Ivanito Barbosa

Marcos Paula Pereira
Wellington Avelino dos Santos

Ana Maria Lopes Fadlalah
homenageado pelo vereador João Brito 

Título de CidadãoTítulo de Cidadão
Ibatibense 2022Ibatibense 2022
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Vereadores
<	Elias Cândido da Silveira - Republicanos

 Lili da Barbearia
 ver.eliascandido@ibatiba.es.leg.br

<	Emiliane Ribeiro Lázaro - PMN

 Emiliane Lázaro
 ver.emilianelazaro@ibatiba.es.leg.br

<	Fernando Vieira de Souza - Republicanos

 Fernando Vieira
 ver.fernandovieira@ibatiba.es.leg.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - Progressistas

 Ivanito
 ver.ivanitobarbosa@ibatiba.es.leg.br

<	João Brito Pereira Filho - Progressistas

 Jango
 ver.joaobrito@ibatiba.es.leg.br

<	João Pedro Carvalho Rocha - Cidadania

 João Pedro Salgado
 ver.joaopedro@ibatiba.es.leg.br

<	Jorcy Miranda Sangi - Republicanos

 Jorcy Miranda Sangi
 ver.jorcymiranda@ibatiba.es.leg.br

<	José Paulo Costa Silva - Cidadania

 Paulinho do Eucalipto
 ver.josepaulo@ibatiba.es.leg.br

<	Leonardo David Alexandrino de Carvalho - Podemos

 Leo
 ver.leonardo@ibatiba.es.leg.br

<	Roberto Luiz Chaves - Podemos

 Robertinho Magnético
 ver.robertoluizchaves@ibatiba.es.leg.br

<	Silvio Rodrigues de Oliveira - Cidadania

 Silvio do Barateiro
 ver.silvio@ibatiba.es.leg.br

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1806
EMAIL contato@ibatiba.es.leg.br
ACESSE www.ibatiba.es.leg.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba
SE INSCREVA youtube.com/c/camaradeIbatiba/

9 de dezembro sexta-feira
21 de dezembro quarta-feira
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O título Cidadão 
Ibatibense é consi-
derado alta honra-
ria municipal, que 
reconhece os ho-
menageados como 
“filhos da terra”. 
Confira as fotos do 
evento realizado 
no auditório da 
Câmara de Ibatiba

Homenagem a 
personalidades que 
contribuem para 
o desenvolvimento 
da cidade
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Em pauta: diálogos e parcerias 
em prol da feira dos produtores

Encontro entre 
representante da 
Associação dos 
Feirantes e Poder 
Legislativo amplia 
discussões sobre os 
desafios enfrentados 
pelos feirantes e as 
perspectivas para o 
próximo ano

O presidente da Câmara de 
Ibatiba, vereador Fernando 
Vieira, e o presidente da Asso-
ciação dos Feirantes de Ibatiba, 
Thiago Amorim, se reuniram 
no dia 16 de novembro para 
discutirem sobre as atividades 
da Feira do Produtor de Ibati-
ba. No encontro, foi destacada 
a importância da feira para os 

agricultores locais e também 
para a economia do município.

Na pauta da reunião também 
foram abordados os desafios 
enfrentados pelos feirantes e 
os anseios para 2023. 

O presidente do Legislativo, 
Fernando Vieira, se colocou 
à disposição da Associação 
e reafirmou o compromisso 
dos 11 vereadores em dialo-
gar e participar das ações em 
prol da manutenção e do de-
senvolvimento da feira.

NA PRÁTICA
No mês de setembro, a Câ-
mara de Ibatiba aprovou o 
projeto de Lei nº 23/2022 

Câmara decreta luto oficial 
pelo falecimento do ex-
vereador Jair Gouveia

Um dos atuantes 
pela emancipação 
do município, Jair foi 
vereador por quatro 
mandatos

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Ibatiba, através 
de seu presidente, vereador 
Fernando Vieira, decretou 
luto oficial no dia 18 de no-
vembro em virtude do fale-

cimento do ex-vereador Jair 
Louback Gouveia.

O momento de luto na 
Casa de Leis é uma manei-
ra simbólica de representar 
o respeito do Poder Legis-
lativo às famílias e amigos 
enlutados. 

“Lamentamos profunda-
mente a perda de Jair, que 
sempre foi um homem pú-

que dispõe sobre o “Ticket 
Feira” para uso exclusivo na 
feira dos produtores, e que 
passou a vigorar com o valor 
de R$ 30.

“Este projeto foi mais uma 
matéria importante e apro-
vada por unanimidade que 
contribui para fomentar a 
economia local e ajudar os 
feirantes, já que é para uso 
exclusivo na feira. Ficamos 
felizes em poder contribuir 
com projetos que incenti-
vam o desenvolvimento e os 
produtores. Vamos continuar 
trabalhando para que novas 
ações favoreçam os feiran-
tes”, pontuou o presidente 
da Casa de Leis, Fernando 
Vieira.

blico, atuante por Ibatiba 
e parlamentar por qua-
tro mandatos”, conforme 
nota publicada pelo Poder 
Legislativo, em nome de 
todos os parlamentares.

Jair Gouveia recebeu o 
Título de Comendador, 
conferido pela Câmara 
Municipal e foi um dos 
nomes da Emancipação 
do Município.

“Este projeto foi mais 
uma matéria impor-
tante que contribui 
para fomentar a eco-
nomia local e ajudar 
os feirantes. Ficamos 
felizes em poder 
contribuir com proje-
tos que incentivam o 
desenvolvimento e os 
produtores”.

Fernando Vieira
PRESIDENTE
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Parlamentares oficializam 
demandas na área rural

Ampliação do pro-
grama hora-máquina 
e recuperação de 
estradas são os prin-
cipais requerimentos 
dos vereadores ao 
Poder Executivo

Com o objetivo de atender 
aos produtores rurais, os ve-
readores de Ibatiba fiscalizam 
e indicam constantemente 
serviços de recuperação e 
manutenção de estradas da 
zona rural.

Nas últimas sessões da Câ-
mara, os vereadores enfatiza-
ram a realização de serviços 
de patrolamento e ensaibra-
mento devido à chegada do 

período chuvoso.

O vereador João Brito refor-
çou à administração munici-
pal melhorias na comunidade 
de Criciúma. “Já solicitei en-
saibramento no patrimônio 
Criciúma, recupe-
ração de ponte, 
mas nada foi feito 
ainda”, alertou o 
vereador.

“Enquanto não 
começa o perí-
odo de chuva 
intensa é preciso 
atender as regi-
ões. Agradeço o 
trabalho já feito 
e peço que con-
sigam olhar para 

Melhorias também foram 
solicitadas para a área 
urbana de Ibatiba

Marcação para 
estacionamento e 
reparos em calça-
mentos foram as 
principais indica-
ções nas últimas 
sessões da Câmara 

Os requerimentos e in-
dicações de serviços 
levantados pelos parla-
mentares e enviados pela 
Câmara ao Poder Execu-
tivo e a outros órgãos são 
inúmeros. O vereador Le-

onardo David Alexandrino 
de Carvalho, por exemplo, 
solicitou que seja oficiado 
ao Detran a aplicação das 
marcações do estaciona-
mento próximo à Igreja Ca-
tólica. 

O parlamentar também so-
licitou que sejam verifica-
dos os problemas de trân-
sito existentes em torno 
do Fórum e também pela 
readequação do trânsito da 
rua Manoel da Silveira, bair-
ro Novo Horizonte.

CALÇAMENTO
Já o vereador Elias Cândi-
do da Silveira finalizou so-
licitando manutenção do 
calçamento da Rua Olindo 
Aleixo, no bairro São José.

“Temos que trabalhar para 
o bem coletivo e, princi-
palmente, para as pessoas 
mais necessitadas. Esse é o 
nosso papel e em parceria 
com o Poder Executivo va-
mos continuar efetivando 
boas demandas”, analisou.  

esses outros lugares para que 
recebam manutenção tam-
bém”, comentou o vereador 
José Paulo Costa Silva.

Os mesmos serviços foram 
demandados pelo vereador 

Elias Cândido da Silveira para 
a região do Córrego do Cole-
tor. “Alguns lugares críticos 
já receberam ensaibramento, 
mas seguem alguns trechos 
ainda necessitando do servi-
ço para garantir a circulação 

dos moradores, 
dos ônibus es-
colares e para 
escoamento da 
produção rural. 
Também foi feita 
aplicação de Re-
vsol e esperamos 
que chegue esse 
atendimento a 
outras localida-
des”, destacou o  
parlamentar.

Já o vereador 

Jorcy Miranda Sangi solicitou 
que seja colocada uma lixeira 
ampla no bairro do Dema-
zinho, em Santa Clara, para 
melhor atender a população.

HORA-MÁQUINA
O vereador João Brito Perei-
ra Filho também destacou a 
necessidade de criação de 
um projeto de Lei que am-
plie os atendimentos feitos 
pelas máquinas usadas por 
meio do programa Pronaf, 
via hora trabalhada. “Acho 
que se for feito via hora tra-
balhada os atendimentos 
serão ainda maiores e os 
agricultores serão mais bem 
atendidos”, destacou o par-
lamentar.

Jornal da Câmara de Vereadores de Ibatiba | ES 5



Vacinação meningocócica ACWY disponibilizada 
para faixa etária de 10 até 29 anos

Para atualizar a ca-
derneta de vacinas, 
basta procurar a 
sala de vacinas do 
município. A vaci-
nação para o novo 
público-alvo será 
realizada até o dia 
30 de novembro

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Ibatiba divulgou 
ação temporária de dispo-
nibilidade da vacina me-
ningocócica ACWY para a 
faixa etária de 10 até 29 
anos. A vacinação para 
o novo público-alvo será 
realizada até o dia 30 de 
novembro.

Para atualizar a caderneta 

de vacinas, basta procurar a 
sala de vacinas do município. 

Pessoas vivendo com HIV/ 
AIDS e asplênicos (sem baço) 
qualquer faixa etária pode 
ser vacinados. Basta apresen-
tar comprovação. 

O SUS oferece vacinas para 
vários tipos de meningite, ou 
seja, basta procurar o Nesf, 
em Ibatiba, e colocar a va-
cinação em dia, caso esteja 
atrasada, para evitar uma do-
ença que pode trazer compli-
cações e até levar a óbito. 

Vacinas contra diversos ti-
pos de Meningite que po-
dem ser encontradas no 
Nesf de Ibatiba. Confira no 
quadro ao lado.

Café especial de Ibatiba 
é o 12º melhor do Brasil

O produtor Hélio 
Moreno Rodrigues 
conquistou o 12º 
lugar na categoria 
arábica de melhor 
café no concurso 
Coffee of the Year 
Brasil 2022

O café especial do produtor 
Hélio Moreno Rodrigues fi-
cou entre os melhores cafés 
do Brasil. O produtor ibati-
bense conquistou o 12º lugar 
de melhor café na categoria 
arábica no concurso Coffee 
of the Year Brasil 2022, du-
rante a Semana Internacional 
do Café, realizado em Belo 
Horizonte (MG). 

“É a primeira vez que participo 
do concurso nacional e estou 
muito feliz com o resultado. Só 
tenho que agradecer o apoio 
da minha família, agora ainda 
mais unida neste trabalho fa-
miliar do dia a dia. Agradeço 
aos profissionais de Ibatiba 
que nos ajudam e contribuem 
para esse resultado”, comen-

tou o cafeicultor.

A Semana Internacional do 
Café (SIC) está sendo reali-
zada em Belo Horizonte, no 
Expominas, com o objetivo 
de conectar e gerar oportu-
nidades para toda a cadeia 
do café brasileiro no acesso 
a mercados, conhecimento e 
negócios.

De acordo com Cristiano Ca-
theringer, coordenador do 
Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper), o 
Coffee of the Year é um con-
curso que tem como objeti-
vo reunir os melhores cafés 
do Brasil e eleger os grandes 
destaques do ano. 

“Ibatiba já fez história quan-
do conseguiu ter cinco cafés 
entre os 150 melhores do 
Brasil. Todos nós seguimos 
na torcida pelo café ibatiben-
se”, comentou Catheringer.

*Com informações da Prefei-
tura Municipal de Ibatiba

VACINAS CONTRA MENINGITE DISPONIBILIZADAS EM IBATIBA

Meningocócica Conjugada C Contra a meningite bacteriana causada pelo 
meningococo do sorogrupo C (para crianças de 
3 e 5 meses, com reforço ao 1 ano de idade).

Meningocócica Conjugada ACWY Contra a meningite bacteriana causada pelos 
meningococos dos sorogrupos ACWY (para 
adolescentes de 11 e 12 anos).

Pentavalente Contra a meningite causada pela Haemophilus 
influenzae tipo b (para crianças de 2, 4 e 6 
meses de idade).

Pneumocócica conjugada 
10-valente

Contra a meningite causada por 10 sorotipos de 
Streptococcus pneumoniae (para crianças de 2 
e 4 meses, com reforço ao 1 ano de idade).

BCG Contra a meningite tuberculosa (ao nascer, em 
dose única).

*Com informações da Prefeitura Municipal de Ibatiba
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Câmara devolve R$ 
350 mil ao Executivo

O valor é referente 
às economias 
de recursos do 
Legislativo durante o 
exercício de 2022 e 
deverá ser utilizado 
pelo Poder Executivo 
na área da Saúde

Durante a solenidade de en-
trega de títulos de Cidadão 
Ibatibense, realizada pela 
Câmara de Ibatiba no dia 11 
de novembro, os vereadores 
da Casa de Leis devolveram 
ao Poder Executivo o valor 
de R$ 350 mil. A iniciati-
va é resultado de uma ação 

transparente e decidido por 
unanimidade entre os parla-
mentares.

Para o presidente da Câmara, 
Fernando Vieira, essa foi uma 
ação conjunta para efetivar 
demandas no Hospital Públi-
co Municipal. 

Um cheque simbólico foi en-
tregue ao prefeito Luciano 
Pingo pelas mãos dos 11 ve-
readores de Ibatiba, durante 
a solenidade da Casa de Leis.

 O valor é referente às eco-
nomias de recursos do Legis-
lativo durante o exercício de 

2022.

“Agradeço a cada um dos 
vereadores, pois juntos ti-
vemos a oportunidade de 
devolver esse valor ao Exe-
cutivo. Não fazemos nada 
sozinhos. Cada centavo é 
valorizado e conseguimos 
economizar. Isso nos deixa 
muito honrados em saber 
que estamos trabalhando 
de forma justa e transparen-
te e muito otimistas com o 
crescimento do nosso muni-
cípio e, principalmente, em 
termos um Hospital Público 
Municipal”, comentou o pre-
sidente da Câmara.

Conferência reúne 
jovens ibatibenses

A conferência foi 
instituída por meio 
da Resolução nº 
13/2021, de auto-
ria da vereadora 
Emiliane Ribeiro 
Lázaro, que con-
duziu o evento 
no Plenário Éden 
Faustino Bernardo

Estudantes do Ensino Mé-
dio de Ibatiba estiveram 
presentes na 1ª Conferên-
cia da Juventude, realiza-
da no dia 8 de novembro 
pela Câmara Municipal. 
A conferência foi 
instituída por meio 
da Resolução nº 
13/2021, de auto-
ria da vereadora 
Emiliane Ribeiro 
Lázaro, que condu-
ziu as ações no Ple-
nário Éden Fausti-
no Bernardo.

A Conferência teve 
por objetivo efeti-
var a participação 
dos jovens na ela-
boração de polí-
ticas públicas do 
município. Seguin-
do a metodologia 
das conferências 
de participação 
popular, as propostas se-
lecionadas pelos partici-
pantes serão apresentadas 
e defendidas como propo-
situras aos poderes Legis-
lativo e Executivo.

A Conferência Municipal é 
realizada por meio da parti-
cipação dos jovens que de-
cidirão quais as propostas 
serão apresentadas como 
prioridade. Em seguida, os 
jovens interagem durante a 
conferência para discussão 
das propostas. 

Vale ressaltar que na 2 ª 
Conferência da Juventude, 
a ser realizada em 2024, 
serão avaliados as políticas 
públicas, ações e legisla-
ções cumpridas em relação 
as propostas apresentadas 
nesse primeiro evento.

A vereadora Emiliane Ri-
beiro Lázaro preponentes 
da Conferência ressaltou 
que a participação dos jo-
vens é fundamental para 
a construção de políticas 
públicas. 

“É importante que os jo-
vens se unam em busca 
de políticas públicas que 
visam melhorias para nos-
sa sociedade, pois o jovem 
exerce esse poder de mu-
dança e pode contribuir 
muito para que nossa 
sociedade seja melhor”, 
pontou Emiliane.

O vereador João Pedro 
Carvalho Rocha, durante 
o uso da Tribuna na 17º 
Sessão Ordinária desta-
cou importantes políti-
cas públicas em execução 
no município que geram 
oportunidades aos jovens. 
Ele destacou o programa 
Conecta Oportunidades 
que está em implantação 
pelo Poder Executivo por 
meio de uma plataforma 
de cadastro de currículos. 
“O Conecta Oportunida-
des vai permitir aos jovens 
fazer um cadastro do seu 
currículo e assim tornar 
visível este candidato para 
empresas interessadas no 
perfil. Uma ação inova-
dora e que tenho certeza 
vai oportunizar destaque 
para a nossa juventude”, 
destacou João Pedro.

OPORTUNIDADES 
PARA A JUVENTUDE

“É importante que os jovens se unam em 
busca de políticas públicas que visam 

melhorias para nossa sociedade”.

Emiliane Ribeiro
VEREADORA
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Legislativo autoriza pagamento 
de abono de até R$ 25 mil a 
servidores da Educação

Projeto de Lei nº 
27/2022 aprovado 
por unanimidade 
pelos vereadores 
prevê pagamento 
de abono salarial de 
até R$ 25 mil para 
servidores vinculados 
ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvi-
mento da Educação 
Básica (Fundeb 70) 
da Secretaria Munici-
pal de Educação

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram, durante 8ª ses-
são extraordinária, realiza-
da no dia 21 de novembro, 
o projeto de Lei nº 27/2022 
que, após sancionada pelo 
Poder Executivo, irá garantir 
o pagamento de abono sala-
rial de até R$ 25 mil para ser-
vidores vinculados ao Fundo 

de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Fundeb 70) da Secretaria 
Municipal de Educação. 

O abono corresponderá mês 
a mês trabalhado e remune-
rado pelo Fundeb 70, do ano 
de 2022.

A medida é válida para pro-
fissionais em efetivo exercí-
cio no desempenho de suas 
funções, tanto para servido-
res efetivos quanto em de-
signação temporária. Não 
terão direito ao abono os 
servidores em licença sem 
vencimento, ou que este-
jam trabalhando em outros 
órgãos ou entes federativos 
(sistema de cedência ou 
permuta). 

O servidor que tiver mais 
de um vínculo com o muni-

cípio fará jus ao pagamento 
do abono por uma única 
matrícula.

Durante a sessão, os verea-
dores ressaltaram a impor-
tância da aprovação do be-
nefício para os trabalhadores 
da educação municipal.

Em 2021 o Legislativo tam-
bém autorizou o pagamento 
de abono salarial de mais 
de R$ 15 aos profissionais da 
Educação de Ibatiba.

Visita: estudantes simulam Sessão Ordinária
Os alunos e a equi-
pe escolar da Esco-
la Municipal Marle-
ne Rodrigues Ávila 
estiveram reunidos 
na Casa de Leis 

Por unanimidade, os alu-
nos do ensino fundamen-
tal da Escola Municipal 
Marlene Rodrigues Ávila 
aprovaram a visita ao es-
paço do Poder Legislativo 
de Ibatiba, a sede recém 
reformada da Câmara Mu-
nicipal. Os alunos e equipe 
escolar estiveram reunidos 
na Casa de Leis no dia 17 
de novembro e foram re-
cebidos pelo presidente da 
Casa, vereador Fernando 
Vieira, pelo vereador João 
Pedro Carvalho Rocha e 
por servidores da Câmara.

Durante a visita, os alunos 
participaram de uma simu-

lação de uma sessão ordiná-
ria, votaram no novo sistema 
eletrônico e percorreram as 
dependências da Câmara. Eles 
ainda conheceram toda a his-
tória do Poder Legislativo, des-
de a primeira legislatura.

Para o presidente da Casa, Fer-
nando Vieira, a iniciativa é uma 
oportunidade de ofertar às 
crianças do município conhe-
cimento e importância sobre 
as ações do Poder Legislativo 
e sobre o papel do vereador na 
administração do município. 

“É essencial que as crianças 
conheçam as funções dos po-
deres públicos e já reflitam so-
bre a importância do papel de 
cidadão. Fico feliz ao sermos 
questionados pelas crianças e 
observar o interesse delas pelo 
trabalho da Câmara de Ibati-
ba. Estamos sempre à disposi-
ção das escolas”, comentou o 
presidente Fernando Vieira.
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