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MENSAGEMdo Prefeito
Estamos vivendo um segundo mandato completamente diferente do primeiro,   

tivemos que 'arrumar a casa', acertar o orçamento e limpar o nome da prefeitura.

Houve a Pandemia, fator externo, que com sabedoria estamos vencendo. Já com a 

casa em ordem, estamos realizando serviços e obras que atendam melhor à necessidade 

da população.

Destaco o investimento em Mobilidade Urbana, novas faixas de pedestre, 

instalação de placas verticais e horizontais, faltando as placas com orientações de bairros e 

localização de entidades.

Ressalto a importância do turismo puxado pela construção da Orla, com foco 

também na parte administrativa para conseguir as verbas para investimento. Aliado, ao 

crescimento dos condomínios na represa que representa renda com o pagamento do 

IPTU, geração de empregos como seguranças, funcionários dos condomínios e serviços de 

carpintaria, pintor, diarista e aquecimento do comércio em geral. É como se fosse uma 

empresa.

Em resumo, estamos numa boa fase, vivendo uma benção nesse segundo 

mandato, com as contas em dia, podendo realizar obras e serviços a contento.

Concluindo, o cidadão cumpre seus deveres, paga o IPTU, mas tem uma cidade 

bem cuidada, sem buracos, sinalizada, limpa, com turismo aquecido e gerando emprego, 

educação eficiente para as crianças, saúde disponível para toda a população, transporte 

para estudar na faculdade em Lavras e Nepomuceno. O consumidor faz a parte dele e 

recebe uma cidade preparada para morar e viver bem.

Nos encontramos por aí, no município, juntos, construindo uma Ijaci melhor para 

se viver.

Obrigado pela confiança na nossa equipe.

Feliz Natal e próspero ano novo!

Fabiano Silva Moreti 

Prefeito Municipal
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Município de Ijaci apresenta a Revista de Ijaci-2022, contendo os 

principais avanços, as conquistas, as obras e os serviços que 

beneficiam o ijaciense e o morador da cidade, proporcionando 

melhor qualidade de vida para todos.

Turismo se desenvolve em Ijaci com força, projetos, empregos, renda 

e grandes perspectivas para 2023.

Com esforço e liderança do prefeito Fabiano Moreti, dedicação da 

equipe de governo e dos servidores públicos foi possível conseguir 

recursos e planejar a execução dessas obras e serviços. 

Confira as principais conquistas da população nesse ano e o que estará chegando em 2023, sendo o resultado de 

muito trabalho e foco no interesse público do cidadão de Ijaci:

SAÚDE

-Reforma do PSF do bairro da Serra

-Revitalização da UNH, antiga UBS, 

com recurso próprio, mobiliário novo, 

tecnologia, internet e equipamento 

como Raio X, 'de primeiro mundo'

EDUCAÇÃO
-Retorno das comemorações do 

S e t e  d e  S e t e m b r o ,  a p ó s  a 

pandemia, levando centenas de 

pessoas às ruas de Ijaci

-Construção da escola moderna, 

com uso de recursos tecnológicos 

avançados, em frente à Câmara 

Municipal

ESPORTES
Construção e Reforma de praça de 

esportes do centro e bairro

-Reforma de Campos

-Conquistas de campeonatos 

CÂMARA MUNICIPAL
4-Relação positiva e construtiva 

c o m  a  C â m a r a  M u n i c i p a l , 

possibilitando a aprovação de 

projetos importantes:

-Refis, recebimento de impostos, com redução 
de juros e multas.

-Liberação de imóveis municipais para realizar 
leilão e investir em obras e serviços.

5-Solução para o Rebaixamento do Túnel, com 
municipalização do acesso ao túnel, liberando a 
passagem do progresso dentro do município

6-Mobilidade Urbana: colocação de faixas, 
placas de sinalização vertical e horizontal. 

7-Avanço da 2ª Fase da Construção da Orla do 
Ipiranga que está puxando o turismo

8-Serviço de água e esgoto entregue à Copasa, 
que está dando resultados

9-Condomínios ao redor da represa, gerando 
renda de IPTU, empregos e serviços e rendas de 
toda ordem para a população

10-Secretaria de Cultura planeja livro sobre a 
história do município de Ijaci

Enfim, são muitas conquistas, serviços e obras 
que garantem melhor qualidade de vida para a 
população de Ijaci. Tem mais obras planejadas 
para 2023, muito trabalho a ser feito, o que 
garante que Ijaci está no rumo certo. Pag. 03

-Construção do PSF do bairro Pedra

Negra, com recursos próprios



Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social
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Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social realizadas em 2022, que trouxeram benefícios 

à população de Ijaci:

Prefeitura de Ijaci, 

por meio da secretaria 

de Desenvolvimento 

Social realiza convênio 

com o município de 

Lavras, no qual permite 

o  a c o l h i m e n t o  d e 

crianças e adolescentes 

no abrigo institucional 

de Lavras, denominado 

"Renascer".  

Reunião de programação Semana do 

Bebê em parceria com a InterCement

-PROGRAMA SEMANA DO BEBÊ E DIA DO BEM FAZER com parceria da 

intercement

-Regulamentação do fundo da infância e adolescência–FIA

Encontro de Conselheiros Tutelares sediado por ijaci e 

participação de Lavras, Ribeirão Vermelho e Luminárias

-Estruturação dos conselhos:

CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social

CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da criança e do 

Adolescente

-Atendimento de mais de 560 famílias dentro do CAD 

UNICO com inscrições ao RENDA BRASIL

-Atendimento de avaliações sociais para liberação de cestas 

básicas e Auxilio Funeral

-Atendimento para questões de INSS (encaminhamentos 

de benefícios, BPC e consultas sobre benefícios no sistema)
Reunião de repactuação do Comitê de Desenvolvimento Comunitário

- CDC. Composto pela InterCement, Prefeitura e Sociedade Civil

-Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social mantidas durante o ano  

-Continuação e melhoramento dos atendimentos do RENDA BRASIL E CAD ÚNICO

-Continuação dos atendimentos de avaliações sociais da assistência aos benefícios eventuais da cesta básica, dos auxílios funerais e agendamentos 
de veículos para visitas de familiares de internos em comunidades terapêuticas e reclusos em penitenciarias conforme lei municipal nº 1192/2013 (art. 
2º. o benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção social básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as 
garantias do sistema único de assistência social -suas, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos)

-Continuação dos atendimentos das medidas sócio educativas encaminhadas pelo Ministério Público em atendimento a menores infratores e 
encaminhamentos dos PSFS e Conselho Tutelar

-Retorno das atividades junto aos grupos de convivência da terceira idade e adolescentes  
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AS PRINCIPAIS CONQUISTAS DO SETOR DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO NESSE ANO DE 2022, QUE TROUXERAM MUITOS 

BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO SÃO:

· Inauguração do 

laboratório de imagens 

diagnósticas (Raio X) 

na UNH 24 horas

· Aquisição de mobiliário novo para Secretaria Municipal de Saúde 

· Certificação de Tutores municipais do Projeto Saúde em Rede, bem como finalização do treinamento para todos os profissionais 
da saúde lotados nas ESF'S do município

· Início do Programa de Capacitação dos ACS – Saúde com Agente (Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Ministério da 
Saúde)

· Parceria com educador físico do município para realização de Grupo de Atividade Física nas ESF, como controle e prevenção de 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus

· Parceria com o Ministério da Saúde para capacitação de profissionais do município para desenvolvimento de ações do programa 
Proteja – prevenção de obesidade infantil

· Parceria com Universidade Federal de Lavras (UFLA) Parceria com escolas de formação técnica e superior de profissionais de 
saúde (CETEC, IMPACTO, UNILAVRAS, UFLA) para desenvolvimento de ações na Atenção Primária à Saúde (APS) tais como: Programa 
Saúde na Escola (PSE), Política Estadual de Educação e Promoção da Saúde (POEPS), bem como atendimento ao público em geral 
(dermatologista, psiquiatra, cardiologista, endocrinologista, reumatologia, gastrologia, entre outros)

· Ampliação do Centro de Especialidades Médicas com atendimentos em: Ginecologia, Psiquiatria, Urologia, Ortopedia e 
Pequenas Cirurgias

· Parceria com Psicopedagogas e Psicólogos credenciados pelo CISLAV, bem como atendimento de Equoterapia, Fonodiaulogia, 
Hemodiálise e Oftalmologia

· SusFacil: Oncologia, Serviços de Média e Alta Complexidade e Atendimento de Urgência e Emergência

· CEAE: oferta de serviços de neonatologia, acompanhamento de pré natal de alto risco, acompanhamento e rastreamento de 
câncer de colo do útero, mama, planejamento familiar, hipertensos e diabéticos, entre outros serviços que promovam referência e 
contra referência com a Equipe de Saúde da Família

· Estabelecimento de parceiros inter e intrasetoriais para a garantia de melhor atendimento a comunidade local, como parceria 
com Secretaria de Educação, Assistência Social e Transporte

· Reforma do prédio da PSF do 

bairro da Serra 

Cecília Moreira da Paixão

·Implantação de um novo PSF, localizado no bairro Pedra 

Negra

· Inauguração das adequações estruturais da UNH 24h
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CONHEÇA AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE QUE TAMBÉM GERARAM BENEFÍCIOS ÀS PESSOAS:

·Realização de ciclo de palestras, no anfiteatro municipal, em 
comemoração ao dia Internacional da Mulher (08/03/2022)

·Atividade em campo (30/03/2022) parceria com nutricionista 
Sabrina, estudantes universitários e ESF Pedra Negra para 
promoção da saúde do trabalhador rural 

·Realização de ação educativa, denominada Saúde na Varanda 
da ESF Edmilson Cecílio dos Santos, na prevenção a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti. (13/05/2022)

·Realização de ação educativa, denominada Saúde na Varanda 
da ESF Edmilson Cecílio dos Santos, Rádio Comunitária Ijaci FM, 
escolas municipais e escola estadual na prevenção de abuso e 
exploração sexual contra crianças e adolescentes (18/05/2022), 
parceria com empresa local e secretaria de assistência social

·Realização da Semana do Bebê, com a participação de 
empresas do município, secretaria de assistência social, 
estudantes universitários, ESF's na promoção do cuidado 
materno infantil. (27/06/2022 a 01/07/2022)

·Realização de visitas domiciliares no bairro pedra negra para 
orientação quanto a prevenção de pragas urbanas como 
escorpiões (30/06/2022) devido a alta incidência de notificações 
no bairro neste período

·1ª Caminhada da Saúde InterCement  Ijaci (14/05/2022) parceria 
com as ESF 's do município como forma de incentivar a prática 
de atividade física e alimentação saudável

·Vacinação contra a Gripe na zona rural do PSF Pedra Negra ( 
22/07/2022)

·Prevenção da gravidez na adolescência e DST's  - Escola 
Estadual Maurício Zákhia – PSE ( 11/08/2022) parceria com 
estudantes universitários 

·Verificação da situação vacinal das crianças matriculadas nas 
escolas municipais do município de Ijaci – MG (18/08/2022 e 
25/08/2022) – ESF Edmilson Cecílio dos Santos  em parceria com 
estudantes universitários

·Reunião de equipe – promoção da saúde do trabalhador na ESF 
Edmilson Cecílio dos Santos em parceria com psicólogo Tainan 
(CISLAV) – saúde mental do trabalhador da saúde ( 08/08/2022) 

·Saúde Mental e Ideologia de Genero  (23/08/2022) - parceria 
com psicólogo Tainan (CISLAV)

·Piquenique Rosa (19/10/2022) promoção do auto cuidado para o 
grupo de hipertensos e diabéticos da ESF Pedra Negra 

·Cuidar de quem cuida Mary Kay - momento de autocuidado 
para ACS das ESF's do município  (19/10/2022)

·Saúde em Dia (Saúde da mulher ) prevenção ao Câncer de 
mama – palestrante Dra. Ana Claudia Freire para as ESF's do 
município em 25/10/2022

·Prevenção ao câncer de mama nas empresas ( 26/10/2022) 
empresa FM transportes, palestrante: enfermeira Izabella de 
Lourdes Gattini Ribeiro

·Primeiros Socorros para leigos – 27/10/2022 – Comunidade Nova 
Vida – parceria InterCement e estudantes universitários

·Capacitação para ACS – CEAE Lavras – Cancer de Mama 
(27/10/2022)

Esse é o resultado do respeito à saúde da população de Ijaci e da ação planejada que garante 

saúde com dignidade para todos, aliando interesse público, dedicação dos servidores públicos e 

determinação da Administração 2021-2024.
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A Técnica em Segurança do Trabalho da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão, 

Mirene Lopes Moraes, mestranda

A Técnica em Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Mirene Lopes Moraes, também graduada em 

Engenharia Civil, fala sobre seu Mestrado Profissional, realizado na UFLA e como ele poderá ser útil ao município.

Após sua graduação, Mirene atuou na Secretaria de Obras, por 03 anos como 

assessora de projetos, tendo acompanhado a análise e aprovação de 

parcelamentos de solo dentro do município, em especial às margens do 

reservatório.

Correlacionando o uso e ocupação do solo no município de Ijaci com as atividades 

desenvolvidas no reservatório, como banho, pesca, passeio com embarcações além 

da possibilidade futura de captação para abastecimento humano e melhor 

exploração do potencial turístico, a servidora propôs em seu projeto o 

monitoramento de variáveis de qualidade durante o período de seca e chuvoso para 

aval iar  se atendem aos padrões estabelecidos para as final idades 

preponderantemente de uso. 

Para alcançar o objetivo traçado no projeto, a servidora pública faz coletas no 

Reservatório entre os meses de novembro de 2021 a agosto de 2022 e analisou no 

Laboratório do Departamento de Engenharia Ambiental da UFLA variáveis como 

Nitrogênio, Fósforo, Coliformes Termotolerantes, clorofila, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, entre outras.

A maior dificuldade enfrentada, segundo Mirene, é conciliar o tempo de trabalho 

com a pesquisa acadêmica em especial as análises laboratoriais. A servidora 

esclarece que a conscientização da população sobre as condições do reservatório 

bem como a criação de políticas públicas com objetivo de proteção da integridade 

das águas, motivou a elaboração do projeto. “O reservatório é importante para o 

município, mas falta política de monitoramento e proteção das águas e é nesse 

sentido que a pesquisa visa contribuir”, disse a servidora Mirene Morais. 

Trocando em miúdos, o objetivo do Mestrado profissional da servidora Mirene é 

fazer o monitoramento das variáveis químicas, físicas e biológicas das águas do 

reservatório, pelos períodos de seca e chuva, para então, de posse dos dados, 

realizar a classificação em índices de qualidade, balneabilidade e estado trófico, 

sendo então publicados os resultados para conscientizar a população. 

Sendo assim, o produto final da pesquisa poderá incentivar e orientar a criação de 

políticas públicas para o uso sustentável da água nas variadas demandas: 

abastecimento humano, banho, pesca, passeio com embarcações além do fomento 

turístico na prática de esportes aquáticos.

A pesquisa desenvolvida pela servidora pública municipal Mirene sob orientação da 

Prª Dra. Fátima Resende Luiz Fia na Universidade Federal de Lavras, trará maior 

visibilidade ao município por meio de publicação de artigos e trabalhos científicos 

divulgando informações acerca dos recursos naturais existentes no município e 

suas condições de qualidade.

O principal objetivo do projeto da servidora municipal Mirene é conscientizar a 

população local e flutuante sobre a necessidade de preservação do reservatório, 

seja por meio da adoção de políticas públicas, fiscalização dos empreendimentos 

que apresentem algum potencial poluidor ou por meio de mudança de hábitos 

pessoais como o uso indiscriminado dos recursos naturais.
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Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico 

participa de evento do Sebrae Minas na busca de orientações 

e experiências para desenvolver o turismo de Ijaci

Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Econômico,

Meio Ambiente e Turismo apresentam balanço das 

atividades, serviços e conquistas feitas em 2022

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Econômico, 

Meio Ambiente e Turismo, Antonio Maria Fonseca, relata as principais 

atividades e realizações durante o ano de 2022 nas pastas em que atua.

O gestor ressaltou os grandes desafios enf rentados diante da 

responsabil idade ao assumir a pasta e as ações estratégicas 

desempenhadas para um melhor funcionamento e sinergia entre as 

Secretarias. Para ele, na área do Meio Ambiente, haviam demandas 

urgentes, como o andamento de licenciamento ambiental, ampliação do 

sistema de coleta de esgoto, destinação dos resíduos sólidos e 

desassoreamento do Rio Grande para melhorar a navegabilidade.

Segundo o secretário, o lixão municipal foi desativado e a CAMARE - 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ijaci foi direcionada 

para um galpão equipado (cedido pelo município e em parceria com a 

InterCement Brasil S/A) em que funciona o centro de triagem. Dessa forma, 

além do projeto de inclusão garantir maior autonomia aos catadores 

viabiliza a geração de emprego para mais de dez famílias. 

Preparação para 

o plantio de Ipê

Equipe liderada pelo 

secretário Antônio 

Fonseca plantando Ipê

Uma conquista importante é o fato do município passar a ter  95% de esgoto 

coletado e tratado em toda área urbana, após contrato firmado com a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG. 

Outra ação em destaque é a implantação de um aterro de resíduos da 

construção civil, obra que irá garantir a destinação/aproveitamento desses 

resíduos além de agregar valor econômico e possibilitar a destinação 

ambiental correta.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano se destacou bem durante esse ano. 

Foram muitas obras de infraestrutura realizadas e muitos projetos em 

andamento. A substituição de lâmpadas comuns pelas de LED em todos os 

pontos de iluminação pública foi um avanço importante para o município. 

Além disso, foram executadas melhorias na pavimentação e sinalização para 

garantir melhor mobilidade aos transeuntes. Outro feito lembrado é a 

transição do sinal analógico para o digital por conta da instalação da antena 

digital no município.

Em Ijaci, somente durante esse ano, ocorreram revitalizações como a da Praça 

de Esportes, a Creche Professora Labibe e UNH (Unidade Não Hospitalar), sem 

contar construções como os PSF´s de Pedra Negra, Serra e o novo Cemitério, 

além do velório da cidade. 

Para a UNH foi adquirido Raio-X e através do REURB (Regularização Fundiária 

Urbana), trinta matrículas para regularização de imóveis para os posseiros a 

fim de garantir a legalidade da propriedade foram feitas. O município avança 

nesse sentido e o grande objetivo é proporcionar qualidade de vida para os 

moradores e deixar a cidade melhor equipada para atrair turistas e visitantes. 

O trabalho é constante, com o apoio total da gestão e não pode parar.

O Secretário destaca a parceria entre a Secretaria de Obras e Secretaria de 

Transportes para registrar a importância das estradas rurais do município, que 

estão em ótimas condições quando comparadas às de outras da nossa região. 

Segurança e mobilidade também estão a caminho da zona rural de Ijaci.

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico há em andamento o 

aperfeiçoamento de um Plano Econômico e a movimentação para criação de 

um Conselho Municipal. O Plano vai contribuir para o progresso da cidade de 

Ijaci, reduzir os impactos da pandemia e prover um ambiente de negócios 

mais favorável. Sendo assim, uma das vertentes a serem trabalhadas será o 

turismo, importante transformador de economias e sociedades que promove 

inclusão social e gera oportunidades de emprego e renda. 

Para diversificar a economia do município, o gestor quer aumentar a estrutura 

da pasta, com um corpo técnico multidisciplinar para melhorar o desempenho 

em cada Secretaria com a finalidade de auxiliar e potencializar os trabalhos da 

atual Administração Municipal.
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A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, firmou 
uma parceria com o Sebrae para a realização de uma consultoria 
especializada em turismo. 

Com a identidade: Terra das Águas e Serras, Ijaci tem muito 
potencial para atrair turistas que podem conhecer e usufruir de 
todas essas belezas. O Lago é o maior atrativo e se destaca com 
sua imponência, mas há de se valorizar e começar a trabalhar a 
área rural também. Dessa forma, todo o potencial através das 
serras, caminhos, fazendas, produções associadas e paisagens 
poderá ser explorado. 

Deve ser  destacada a part ic ipação da Secretaria  de 
Desenvolvimento Urbano, responsável pelo início da 2ª fase da 
Obra da Orla, que envolve a implementação de áreas de 
convivência, calçadão, elevado, paisagismo, quiosques, 
iluminação, entre outros. 

Através da assessoria de turismo no município, a Secretaria está 
desenvolvendo o projeto da Praia e em breve comunidade e 
turistas poderão usuf ruir de um espaço para o lazer e 
completamente integrado que posicionará o município como 
destino turístico consolidado. É claro que existem outras ações 
que estão em desenvolvimento e outras tantas que irão direcionar 
para este feito.

Outras ações do turismo que serão implantadas no município são 
o desenvolvimento do Turismo Pedagógico e um trabalho de 
identidade em parceria com outras Secretarias. 

No evento do Sebrae Minas realizado em outubro desse ano em 
Varginha, o secretário estreitou laços com a cidade vizinha e 
aproveitou para alinhar visitas de alguns empreendedores de Ijaci 
em empreendimentos turísticos na localidade. Também 
conversou com os representantes da Abrasel (Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes) - Sul de Minas já com o intuito 
de fortalecer os equipamentos de bares e restaurantes para as 
atividades a serem desenvolvidas futuramente na Orla. 

Parte dos eventos das festas de final de ano serão realizados na 
Orla. O objetivo é que o espaço seja utilizado para contemplação 
da vista além de ser um local amplo que irá proporcionar maior 
conforto aos moradores e visitantes. Com esse fim, as obras de 
acesso alternativo para a Orla já estão em andamento. 

Em cada Secretaria: Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e Turismo existem sonhos e o desejo 
de que as ações sejam revertidas em benefícios para toda 
população. É por esse motivo que quando pensam no futuro 
levam em consideração a qualidade de vida. Nesse intuito, a 
cidade precisa estar organizada com uma infraestrutura básica e 
de apoio além de diversos equipamentos que atendam a todos. 
“Valorizar e ressaltar nossos atributos é fomentar a cidade de Ijaci 
em todos os sentidos, do econômico ao social. Investir nas 
pessoas, na cidade é o nosso maior interesse. Queremos Ijaci 

associada ao desenvolvimento, ao turismo, ser referência em 
bem-estar. Projetos nesse sentido serão colocados em pauta e 
vamos insistir para que eles aconteçam”, finaliza o secretário 
Antônio Maria Fonseca.

Na pasta, Antonio Fonseca exerce suas funções ao lado de sua 
equipe: Engenheiros Civis - Denis Tavares e Hafez Sadi; 
Engenheiro Agrimensor –  Tal is  Vi las  Boas;  Chefe de 
Departamento – Edson Souza; Fiscal de Obras – Paulo Rogério; 
Servidora efetiva - Nathália Guimarães; Fiscal do Meio Ambiente – 
Wanilla Botelho; Analista Ambiental (via CONSANE) - Mirian Alves; 
Assessora para Desenvolvimento do Turismo - Marielly Carneiro 
(via ADDtur). As atividades e projetos ambientais são realizados 
em cooperação com o CONSANE - Consórcio Regional de 
Saneamento Básico. Já as atividades acerca do turismo são 
desenvolvidas, através da parceria entre o município e o SEBRAE 
Minas, por meio da consultoria turística especializada da ADDtur – 
Agência de Desenvolvimento de Destinos Turísticos. 
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Secretaria de Planejamento e Gestão

Destacando algumas realizações durante 2022:

A implantação do portal de transparência automática e 

atualizada em tempo real.

Foram recuperados recursos durantes os últimos cinco anos 

das grandes empresas e bancos e do governo federal (ISS), 

que é questão patronal e o imposto sobre serviço de qualquer 

natureza (ISSQN), trazendo para os cofres do município mais 

de quatro milhões de reais durante este ano. 

Na área de tributos, fizemos uma nova dinâmica em captação 

permanente em termo de arrecadação, referentes a vários 

impostos recolhidos ao município, gerando uma receita em 

torno de 8 milhões durante este ano.

Criamos o arquivo técnico, implantamos na área de 

documentação o sistema de arquivo deslizante com 

instalação de dois notebooks, impressoras multifuncionais e 

ponto de rede e a sala com ar condicionado, sendo todas as 

documentações digitalizadas, armazenadas num servidor e já 

estamos criando data center, o sistema de documentos nas 

nuvens, com isso vamos dar resposta em tempo real a 

qualquer documento referente ao município.

                                                   

A realização de todo o inventário físico de móveis, com 

descrição dos bens, seu estado de conservação, incluindo a 

identificação através de um código, totalizando mais de 3476 

itens sendo feita a avaliação dos bens em valores e sua vida 

útil. 

Os bens imóveis, referente a área institucional do município 

foram cadastrados 99 imóveis já com matriculas tendo 

registros, metragem e identificação da localidade (endereço). 

Algumas áreas desta serão leiloadas e estes recursos apurados 

vão ser utilizados em novos projetos e benfeitorias na área da 

educação, conforme o acordo com a Câmara Municipal de Ijaci.

        

Estamos reestruturando todo o prédio da administração, 

fizemos a interligação do servidor com todas as secretarias, 

fazendo o mapeamento de todos os pontos da rede do prédio, 

instalação do hotspot, criação do ponto isolado para visitante e 

agilizamos novo acesso wifi com 5GHz para dar mais rapidez ao 

sistema.  Substituímos todos computadores notebooks CPUs 

de última geração (I5 8geração) para todos os funcionários, 

incluindo as secretarias de Obras, Educação e Saúde. No início 

de 2023 estaremos fazendo novo Layout do prédio em geral. 

O ano de 2022 foi desafiador, de muito trabalho, mas também 

muitas conquistas! A Gestão conseguiu o equilíbrio entre a 

receita e despesa, garantiu os serviços essenciais à população e 

resgatou a credibilidade do município junto aos prestadores de 

serviços, à população e aos servidores públicos municipais.

A secretaria de Planejamento e Gestão, coordenada pelo secretário Arnaldo Campos, neste ano de 

2022, teve por desígnio, positivar as principais realizações, destacando que foram priorizadas ações 

que contribuíram para modernização da Administração em geral, bem como a participação, 

valorização e aperfeiçoamento dos servidores municipais

Uma das premissas da secretaria foi a realização de uma gestão democrática e participativa, 

humanização no atendimento à população, com responsabilidade fiscal, transparência, ética e com 

captação permanente de recursos financeiros 
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03 a 07/10 - SEMANA DAS CRIANÇAS

Um feliz dia para as crianças que fazem do 

nosso mundo um lugar, mais divertido! 

(diversas atividades durante a semana com 

piqueniques, gincanas, passeios, shows e 

cinema).  Esta festa foi realizada pela 

Secretaria Municipal de Cultura.

15/10/22 - DIA DO PROFESSOR

Ser professor é ser tantas coisas, mas acima de 

tudo é ser a ponte que liga o aluno ao 

conhecimento. Parabéns Professores! (os 

professores foram homenageados pelos 

alunos e equipe escolar e agraciados com um 

mimo)

20/11/22 - CONSCIENCIA NEGRA

O dia da consciência negra é marcado pela 

luta contra o preconceito racial, contra a 

inferioridade da classe perante a sociedade. 

Abordou também sobre o respeito enquanto 

pessoas humanas, além de discutir e 

trabalhar para conscientizar as pessoas da 

importância da raça negra e de sua cultura na 

formação do povo brasileiro e da cultura do 

nosso país.

(auditório e café com presença da BANDA 

EUTERPE OPERÁRIA DE LAVRAS)

É importante destacar, que o Prefeito Fabiano 

passou a garantir  o piso salarial  dos 

professores para toda a categoria, o que é uma 

grande conquista para os mestres, que 

ajudam a formar o cidadão ijaciense do 

amanhã.

Além dos investimentos realizados, destaca-

se o envolvimento e a contribuição da equipe 

da Secretária Municipal de Educação Valéria: 

professores e funcionários da Secretaria, além 

do envolvimento dos pais, para a obtenção 

dos bons resultados no aprendizado das 

crianças, dos alunos.

ANOTE E FAÇA SUA MATRÍCULA 

Secretaria Municipal

de Educação de Ijaci
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Município de Ijaci apresenta excelentes resultados na Educação, devido aos 

investimentos feitos, ao planejamento e à dedicação da equipe com experiências 

criativas e cívicas

As obras da Escola Municipal Nova, localizada em frente à Câmara Municipal estão em andamento, com previsão para inauguração 

em 2023 e será toda multifuncional, terá Notebook para o professor, quadro multimídia, tablet para alunos. O município pretende 

fazer um investimento grande, que inclui a conclusão da quadra e a reforma das cadeiras do anfiteatro.

02/22 - Carnaval

A festa mais popular do Brasil é caracterizada pelo colorido e pela alegria 

dos foliões. Para comemorar essa data a E.M.Padre Emilio Luiz Lunkes 

agitou a folia com nossos alunos e funcionários. 

Espalhe gentilezas por aí como se fosse confete.

28/02/22 - ANIVERSÁRIO DA ESCOLA

Nossa escola está em festa, 24 anos educando com otimismo. Feliz dia da 

escola, o melhor lugar para praticar a arte de aprender. (foram feitos 

cartazes e bolo)

08/03/22 - DIA DA MULHER

Perfeita dádiva do criador. Nossa homenagem a quem gera a vida e com 

sua força, delicadeza e sabedoria, ajuda a transforma-la em algo 

encantador. Parabéns Mulheres!! (a equipe escolar entregou um mimo 

para elas)

17/04/22 - PÁSCOA 

Páscoa é dizer sim ao amor e à vida; é investir na fraternidade, é lutar por 

um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade. (prefeito entregou ovos 

de páscoa para toda rede)

13/05/22 - DIA DAS MÃES

Ser mãe é descobrir que a maior alegria da vida é partilhar todo o seu 

amor. Nossa homenagem a você que é doçura afeto e carinho MÃE.

(auditório em homenagem as mães e servido um café)

02/07/22 - FESTA JUNINA

Arraiá da E.M. Padre Emilio Luiz Lunkes. São João ascende a fogueira do 

meu coração!! (o arraiá contou com apresentações diversas e 

participação dos servidores com uma linda quadrilha)

13/08/22 - DIA DA FAMILIA NA ESCOLA

Família e escola, união que faz a diferença! (tivemos uma honrosa 

apresentação do coral “meninas cantoras de lavras” e piquenique ao ar 

livre com as famílias.

22/08/22 – FOLCLORE

Folclore, adversidade brasileira em forma de cultura artística. Viva o 

nosso Folclore!!

(auditório interno com o turno vespertino, apresentação de lendas, 

advinhas e muita dança)

07/09/22 - INDEPENDENCIA DO BRASIL 

A independência do Brasil é construída a cada dia por nosso 

compromisso por uma educação melhor. Duzentos anos de 

independência é sinal de muito orgulho.

(momento cívico realizado na praça com alunos e servidores, retornando 

depois da Pandemia)

24/09/22 - SARAU LITERARIO

As crianças gostam e necessitam de histórias que povoam o imaginário 

do universo infantil; histórias estas que as levam ao encantamento e 

divertimento, estimulando sua inteligência, promovendo a socialização, 

memória e atenção, desenvolvendo sua sensibilidade e ao mesmo 

tempo aumentando seu interesse pelos livros. (auditório com 

participação de autores locais)

Ensinar as crianças sobre as leis de trânsito de forma interativa e divertida, em que elas poderão 
simular a condução de um veículo, além de aprender a importância de obedecer aos pais e a 
sinalização de trânsito.

Objetivos do Projeto Mini Caminhão Elétrico Infantil

• Levar o mini caminhão elétrico infantil por todo o Brasil, principalmente em locais aonde 
existam unidades fabris de nossos clientes;

• Instruir crianças em vulnerabilidade social;

• Realizar campanhas de conscientização nas escolas, CRAS, unidades de atendimento 
municipais;

• Ensinar as crianças sobre educação no trânsito, boas práticas, sinalização de trânsito, tipos 
de pista, semáforo, velocidade, entre outros;

• Oportunizar educação para crianças, contribuindo para formação de cidadãos críticos, 
conscientes e solidários ao seu papel na sociedade.

Confira as Comemorações de datas importantes celebradas no município em 2022, resgatando a tradição 

de integração do município junto à população de Ijaci 

Município aposta no Projeto Mini Caminhão Elétrico Infantil para conscientizar 

as crianças sobre as regras e a boa convivência no trânsito.

Secretaria Municipal de Educação de Ijaci
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Construindo a história de Ijaci, através de produção de livro sobre a história do município

A Prefeitura Municipal de Ijaci, através da Secretaria de Cultura 

começou o levantamento acerca de informações, documentos e 

fotografias para compor o livro sobre a história do município de Ijaci. 

O secretário Lionel Paixão, o gestor de esportes Álvaro Silva, o 

servidor Pablo Bueno e o historiador Carlos Eduardo Alves 

receberam a colaboração das professoras Vera Lúcia e Jordânia 

Machado da Escola Estadual Maurício Zákhia e também de 

Neuzimar Pinheiro, diretora da associação Consepi e da ex-

vereadora Jussara Alves Resende. 

Solicita-se ao ijaciense, que possua qualquer informação relevante 

sobre a construção histórica do município, favor entrar em contato 

com a Secretaria de Cultura, que fica localizada na Biblioteca 

Municipal (Praça Elias Antônio Filho) para colaborar com esse 

projeto histórico. 

No Esporte, o município realizou várias atividades durante 2022, 

apostando no talento da juventude e força da atividade esportiva, 

como fortalecimento da qualidade de vida das pessosas. Veja os 

destaques a seguir:

Zumba

Treinamento de CapoeiraEncontro de Motociclistas

A aquisição de novos A aquisição de novos 

instrumentos da instrumentos da 

fanfarra foi realizado fanfarra foi realizado 

pela secretaria de culturapela secretaria de cultura

A aquisição de novos 

instrumentos da 

fanfarra foi realizado 

pela secretaria de cultura

A aquisição de novos A aquisição de novos 

instrumentos da instrumentos da 

fanfarra foi realizado fanfarra foi realizado 

pela secretaria de culturapela secretaria de cultura

A aquisição de novos 

instrumentos da 

fanfarra foi realizado 

pela secretaria de cultura

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
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Mobilidade Urbana

Prefeitura de Ijaci informa mudanças no trânsito da cidade, com investimento na mobilidade 

urbana, através da informação e conscientização dos motoristas e pedestres 

Atenção condutores!
A Prefeitura Municipal de Ijaci comunica à toda 

população que houve mudanças na sinalização de 

trânsito municipal. 

Informa também que a fiscalização das normas de 

trânsito começou a ser feita a partir do dia 1º de novembro 

pela Polícia Militar, com exceção das mãos e contra mãos, 

já em vigor a mais tempo. 

Contudo, todos devem ficar atentos às novas placas de 

sinalização localizadas na Praça Elias Antônio Filho 

(Praça da Matriz) e demais localidades da cidade.

Ressalta-se que a nova sinalização é para melhor atender 

o tráfego de veículos e proporcionar melhor locomoção e 

qualidade na segurança para toda a população. Além da 

observação da legislação pede-se a aplicação prática do 

princípio, do sentimento de cidadania das pessoas para 

melhorar o trânsito e proporcionar ambiente pacífico no 

município.

Confira as ações da Procuradoria Municipal esse ano

A Procuradoria Geral do Município é o órgão responsável pelo apoio jurídico a 

todas as Secretarias Municipais, na resolução das questões administrativas. 

Faz o acompanhamento dos processos licitatórios para aquisições e 

contratações pela Administração Pública Municipal.

Atua diretamente na elaboração dos atos administrativos de caráter 

normativo como projetos de lei, decretos e outros.

Possui assessoria direta junto ao Setor de Tributos do Município e CODEMA, 

através do Dr. Khristian Wylbers Cruz Borges.

Na área tributária a Procuradoria implementou ações para que o contribuinte 

em débito com a Fazenda Pública pudesse regularizar sua situação, através do 

REFIS/IJACI e também do Decreto 1.670/2020, sobre a prescrição das dívidas.

A Procuradoria Geral é responsável pela representação do Município nas 

esferas judiciais.



Jovem que iniciou sua trajetória em Ijaci é campeão em Barretos

O jovem Álvaro Ariel, que teve suas raízes no rodeio em Ijaci, 

consagrou-se Campeão da Liga Nacional de Rodeios em 

Barretos-SP. 

Álvaro é natural da cidade vizinha, Itumirim. Mas, foi através 

de Ijaci, que ele iniciou sua trajetória nas atividades de 

montaria. 

No ano de 2012, ele começou a treinar todo final de semana 

na Arena de Ijaci, localizada nas proximidades do distrito do 

Rosário. 

A partir disso, Álvaro com apoio de amigos ijacienses passou 

a treinar e aperfeiçoar cada vez mais na atividade de 

montaria e agora consagrou-se Campeão Nacional. 
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A administração 2021-2024 

deseja a toda a população um 

Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo, 

com muita saúde e trabalho 

em 2023 para todos!
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