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PREFEITOPREFEITO
FALA DOFALA DO

“Estamos completando 2 anos de gestão com 
responsabilidade,  transparência e respeito, 
com investimentos em obras e serviços na ordem 
de R$ 45 milhões. Também, neste período, 
garantimos a mais expressiva valorizaçao do 
servidores públicos municipais das últimas 
duas décadas. E olha que estamos somente na 
metade do mandato! Vamos fazer muito mais 
para a população teresense nos próximos anos, 
principalmente em parceria com o Governo do 
do Espírito Santo. Afi nal, tenham certeza que 
continuaremos cuidando das pessoas, da cidade 
e do campo! Que Deus abençoe a todos!”

Seguimos juntos trabalhando por uma 
Santa Teresa cada vez melhor!

Kleber Medici da Costa
Prefeito Municipal de Santa Teresa/ES

Prefeitura aumenta o ticket 
alimentação em 200% e dá aumento 

aos servidores de 10% a 19%

Essa gestão foi Nota A no Ranking 
da Qualidade da Informação 
Contábil e Fiscal, com 97,9%

de aumentode aumento
no ticketno ticket

O ticket passou de R$120,00 para R$360,00.

No nosso governo concedemos os 6 meses de 
licença maternidade para todas as servidoras, sem 

distinção.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Kleber Medici da Costa
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Extensão da Rede de Iluminação 
Pública em 25 de Julho, Santo 
Antônio do Canaã e Barracão

Calçamentos rurais no Milanesi, 
Córrego Seco, Alto Várzea Alegre e 

Tabocas

As construções e reformas entregues nesses dois 
anos com recursos municipais, estaduais e federais

Entregues em 2022 - Reforma da Policlínica e do parquinho da Nonna Cizela. 

milhões em

dede

investimentosinvestimentos

Aquisição de duas áreas em Várzea 
Alegre para a construção de campo 

society e praça

milhões em

 EMEI Nonna CizelaConselho Tutelar Unidade de Saúde Básica 
em São João de Petrópolis

Capeamento asfáltico nos bairros 
Jardim da Montanha, Dois 

Pinheiros e Alvorada

Calçamentos rurais em Serra 
dos Pregos, Serra dos Peroni 
(Lombardia) e Córrego Frio

Duas pontes em Várzea Alegre
e outras 7 pontes pelo município

Obras em andamento - EMEF Prof. Ethevaldo Damázio, EMEIEF Prof. Hausler, EMEI  Emilinha, reforma 
e ampliação da EMEIEF Sebastião José Pivetta, reforma e muro de contenção da EMEI Peçanha 
Póvoa e reforma da EMEIEF Paulino Rocon (com recursos municipais, estaduais e federais).
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Construção de campo society 
e revitalização da Praça do 

Loteamento Colibri, em Santo 
Antônio do Canaã

Jogos Estudantis de Santa Teresa, 
capoeira, futebol, futsal, corrida, 
futvôlei, passeio ciclístico, handebol, 
karatê e jiu-jitsu

Festa do Imigrante

Festival de Cerveja Musical de Natal

Musical Italiano

Primavera Teresense

Festival de Cinema

Buona Pasqua: Copa Capixaba de Mountain Bike, Pascoarte, Santa Teresa Gourmet, Caminho do 
Imigrante, Cultura em Toda Parte, Circuito de Cerveja Artesanal. Stagione Invernale: Santa Jazz, 
Festa do Imigrante, Corrida do Imigrante, Musical Italiano, Festival de Cinema, Simbioma, Poetise-se, Festa 
da Uva e do Vinho, Festival de Cerveja. Primavera Teresense: Festival de Música, Feira de Flores, 
Dia das Crianças, Intercâmbio de Teatro. Encantos de Natal: Acender das Luzes e Musical de Natal.

eventos

dede

esportivos e 
culturaisculturais

futvôlei, passeio ciclístico, handebol, eventos
esportivos e esportivos e 
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3 caminhões toco

Caminhos do Campo Circuito 
Caravaggio (contrato assinado)

Santa Teresa recebeu escavadeira 
do Governo do Estado

Secador de café para 15 de Agosto

Recapeamento na estrada de 
Aparecidinha (fi nalizado)

40 novas caçambas 

Secador de café para Família Valt

12 ônibus escolares

Construção do CREAS

Manutenção e cascalhamento em 
várias estradas

Galpão, trator e equipamentos para 
Baixo Tabocas

2 caminhões de resíduos sólidos

Caminhos do Campo de 25 de Julho a 15 de Agosto (edital publicado), 
4 veículos utilitários, 2 escavadeiras hidráulicas, 1 caminhão pipa, 1 van de transporte sanitário, 
1 ambulância, 1 retroescavadeira, 1 caminhão truck, 65 bueiros construídos e 15 com reparos, 
cerca de 4 mil km de manutenção em estradas e mais de 120 limpezas de carreadores de café.
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6.545 kits escolares para os 
estudantes

Reajuste salarial dos agentes 
comunitários de saúde e agentes 

de combate a endemias

Planejando o Desenvolvimento 
Social para 2023

Atendimentos às famílias
 (da criança à pessoa idosa) 

Campanhas Outubro Rosa 
e Novembro Azul

R$ 37.124.333,36 de repasse para 
o Hospital Madre Regina Protmann 

com recursos da União, Estado e 
Município 2021/2022

Odontologia nas escolas: 
mais de 7 mil kits bucais

Novos uniformes escolares e 
novos kits escolares para a Rede 

Municipal de Ensino

40 famílias e 2 entidades se 
benefi ciam da Compra Direta de 

Alimentos (CDA)

Aquisição de terreno para construção de creche, 250 notebooks para 
a educação, brinquedos para todas as escolas municipais, 3.719 Kits Alimentação Escolar, ação de prevenção 
à dengue, Campanha Setembro Amarelo, atenção à saúde do servidor público, Promoção da Igualdade 
Racial, Fórum do Idoso, políticas públicas para as mulheres, Plano de Desenvolvimento Econômico, Cidade 
Empreendedora, Plano Plurianual 2020-2023, brinquedoteca no CRAS e brinquedopraça (licitação em 
andamento).

mil kits

dede

escolares escolares 
entreguesentregues

mil kitsmil kitsmil kits

2.254 consultas e exames: urologia, cardiologia, oftalmologia, 
endocrinologia, dermatologia e otorrinolaringologia. 
Ampliação de serviços e mutirões na saúde para reduzir a 
demanda reprimida (consultas, exames, ultrassom etc)
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Prêmio Biguá - Projeto Barraginhas
Prêmio Inoves - Orgânicos em Foco

Seminário de Agroecologia e 
Produção Orgânica

Águas da Mata Atlântica

Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor - Calendário de 
Estações (Turismo e Cultura).

Prêmio Cafés Especiais  
9 produtores ganharam o prêmio 

em 3 categorias

Em parceria com o Ifes, foram 
distribuídas 1920 mudas

Estudantes premiadas no 
Programa Agrinho 2022

Primeiro azeite genuinamente 
capixaba

Dia da Árvore

Calendário de Estações - Buona Pasqua, Stagione Invernale, 

Prêmio Piarte, Concurso Cultural Cooperar para Transformar (Sicoob), 

Aquisição de contentores para recolhimento do lixo seco e 

Primavera Teresense e Encantos de Natal. Projeto Barraginhas - executou 9.530 metros de cochinhos e 
26 barraginhas em 11 propriedades rurais. Orgânicos em Foco - atendimento a 28 produtores rurais.

386 atendimentos pelo Pronaf, fortalecimento da produção e comercialização de produtos 
hortigranjeiros e Plano de Agricultura de Baixo Carbono

reciclável (Agenda 2030 - Plano de Ação Global) e aquisição de lixeiras e PEVs para coleta seletiva 
(licitação em andamento).
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“A reforma foi um avanço para a 
sociedade, pois proporcionou melhor 

conforto, bem estar e segurança 
para os funcionários, as crianças e 

seus familiares”

“Parabéns pela administração 
e pelas obras que estão 

acontecendo pelo município”

“Como morador da Comunidade da Penha 
fi quei muito feliz e satisfeito por ter realizado 

um sonho: o de fazer o calçamento na 
comunidade. Faz muitos anos que sonho com 
isso e essa obra foi muito útil para todos nós”

“Tive duas paradas cardíacas e se não fosse 
pelo atendimento rápido da prefeitura, 

através da secretaria de saúde e também 
do Hospital Madre Regina, eu poderia ter 
morrido. Me sinto melhor, mas tenho que 

fazer exames e tomar remédios ainda. 
Estou viva por um milagre de Deus e pelo 

atendimento rápido que me ajudou muito”

“O Plano de Carreira foi um avanço para o 
magistério. Um aumento real, respeitando o piso 

nacional. As reformas e melhorias estruturais 
nas escolas também edifi cam a aprendizagem. 

Com essa gestão temos mais diálogo”

“Estamos muito satisfeitos com o 
compromisso que essa administração 

estabeleceu com os servidores. O reajuste 
dos salários e o aumento em 200% do 
ticket alimentação são melhorias que 

permitem que o servidor público trabalhe 
com mais afi nco, dignidade e satisfação”

“Sou comissionada e receber essa licença maternidade 
está me proporcionando ter mais vivência e estar mais 

próxima do meu bebê me dedicando com carinho, amor 
e amamentação exclusiva. Enfi m, tudo que uma criança 

necessita nesta fase inicial. Está sendo maravilhoso e 
estou muito grata por ter essa experiência junto à família”

Silvana Schaeff er Niero
Diretora da EMEI Nonna Cizela

Jovelino Sperandio
da comunidade de São Cristóvão, em Alto Caldeirão Antônio Lopes Ferreira 

sobre o calçamento em Alto Várzea Alegre

Adriana das Graças Pinheiro Domingues 
Prestadora de Serviços Gerais no INMA

Renato Dossi 
Professor da Rede Municipal de Ensino

Elisangela Vago 
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Teresa

Dagmar Ortolan
Técnica em Enfermagem de Alto Caldeirão

Projeto Editorial: Prefeitura de Santa Teresa 
por meio do Núcleo de Comunicação

Produção: Leonardo Meira / Secretarias da Prefeitura 

Diagramação: Dila Pereira

Revisão: Leonardo Meira

Fotos: Leonardo Meira, Jocimar Montbeller, 
Marcelo Pita, Elani Passos, Infi nity Construções 
e Serviços, Defesa Civil Municipal, Núcleo de 
Comunicação e Secretarias da Prefeitura
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EXPEDIENTE

TERESENSE!TERESENSE!
FALAFALA

Os servidores são o 
impulsionamento da Prefeitura

A Defesa Civil é essencial
para o município

As crianças são o futuro de 
nossa cidade
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