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PROJETO DE LEI Nº           /2021 

 

Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Dia do Aniversário do Município de Ibatiba, a 

ser celebrado, anualmente, no dia 07 do mês de 

novembro, incluindo-o no Calendário Oficial do 

Estado do Espírito Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, que consolida toda 

a legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais 

comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do 

Estado, passa a vigorar acrescido de item com a seguinte redação: 

 

“Anexo Único, a que se refere o art. 1º desta Lei. 

 

DIA E SEMANA ESTADUAL/CORRELATOS 

DIA NOVEMBRO 

07 

Dia do Aniversário do Município de Ibatiba. 

Neste dia, o Governador do Estado, transferirá, simbolicamente, a sede 

do Governo Estadual para o Município de Ibatiba, onde praticará atos 

assinalando sua presença. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2021. 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
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JUSTIFICATIVA 

 

Ibatiba é uma cidade capixaba, situada na mesorregião sul do Estado do Espírito 
Santo. Foi fundada em 7 de novembro de 1981 e localiza-se a 160 quilômetros da 
capital do Estado, Vitória.  

Com quase 30 mil habitantes, tem uma área de 240,278 KM². A cidade, que 
também respira cultura, tem como principal atividade econômica a agricultura, 
representada pelo cultivo do café, que foi iniciado ainda no século XIX. 

Sua história começou na segunda metade do século XIX, quando agricultores 
mineiros e cariocas migraram para a região do Rio Pardo e lá se estabeleceram com 
suas famílias e também alguns escravos. Surgiram assim, as primeiras propriedades 
rurais da região. No final do século XIX uma doação de terras feitas pelo Sr. Manoel da 
Silveira à Igreja Nossa Senhora do Rosário, deu origem ao povoado que passou a se 
chamar Vila do Rosário pertencendo ao município de Rio Pardo, hoje Iúna. Aos 
primeiros colonizadores seguiram imigrantes provenientes do Líbano, que se 
estabeleceram por volta de 1908. A vila foi promovida à categoria de distrito em 1918.  

Em 1944, por determinação do IBGE, a Vila do Rosário passou a se chamar Vila 
de Ibatiba. O nome “Ibatiba” é um vocábulo da língua tupi-guarani que segundo 
algumas versões significa fruta-doce, mas outras versões sugerem que o significado 
real é pomar.  

No fim da década de 1940 chegou à notícia de que uma nova rodovia federal 
seria construída e cortaria a região, passando por Ibatiba, mas somente na década de 
1950 foram feitas as primeiras demarcações da nova rodovia e mais tarde em 1963 
foram iniciadas as obras de construção.  

Com a inauguração da BR-262 em 1969, o Distrito de Ibatiba passou a ter mais 
acesso a comercialização de produtos variados e a receber maior número de migrantes. 
Tal fato fez com que o distrito se desenvolvesse rapidamente em poucos anos, o que 
despertou o desejo de emancipação política e administrativa de seus moradores.  

Com a criação de um movimento pró-emancipação na década de 1970, a 
população de Ibatiba conseguiu a emancipação em 7 de novembro de 1981, garantida 
pela Lei nº 3.430, que criou o município de Ibatiba, desmembrado do de Iúna. Sua 
instalação se deu em 31 de janeiro de 1983.  

Há dez anos Ibatiba recebeu o Título de Capital Estadual dos Tropeiros. De 
autoria do então deputado estadual Sérgio Borges, a Lei nº9.702 foi sancionada pelo 
Governador Renato Casagrande. 

A Lei foi um reconhecimento ao município, que tem sua história marcada pelo 
desbravamento dos Tropeiros, que foram homens destemidos e aventureiros que 
viajando conduzindo seus animais e atravessando mercadorias, assumiram um 
importante papel no cenário socioeconômico da época. 

Em 2003 um grupo de amigos criou a Festa do Tropeiro e respectivamente 
formaram a Associação da Festa do Tropeiro (AFETROPE). O evento, que em 2011, 
completou sua sexta edição, ao longo dos anos transformou-se na festa mais 
tradicional de toda a Região do Caparaó. 

É um título que Ibatiba se orgulha em carregar. Atualmente a cultura tropeira 
está muito atrelada ao turismo local. A cidade cresceu, se desenvolveu e o tropeirismo 
caminhou junto com a ideia de criar raízes culturais fortes. 
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Hoje a cidade conta com o Monumento ao Tropeiro, localizado as margens da BR 
262, com o Museu do Tropeiro – um importante e conservado espaço histórico do 
município, empreendimentos rurais que propagam a cultura local e várias atividades, 
eventos e iniciativas que incentivam o fortalecimento dessa identidade. 

Além disso, Ibatiba tem os títulos “populares” de Terra do Amor e Trop Love – 
que foram atribuídos pelos seus próprios moradores que acreditam que a simpatia do 
seu povo e o poder de acolhimento ao turista definam bem a sua gente. 

Ao longo de suas quatro décadas de emancipação política Ibatiba cresceu. A 
cidade conseguiu ganhar notoriedade no cenário capixaba em diversos seguimentos.  

Na região do Caparaó do Estado ela se destaca mantendo-se forte na agricultura, 
na geração de emprego e renda, no incentivo a educação e cultura. 

São 40 anos de muita história e melhorias. A cidade está mais bonita, bem 
cuidada e com a autoestima de seu povo renovada. Próspera, ela se prepara para as 
próximas quatro décadas com muitas esperanças de dias melhores e incentivos. 

Dessa forma, no intuito de homenagear o município de Ibatiba, conto com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei.  
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