REQUERIMENTO N° 17/2019
O Vereador que este subscreve requer, na forma regimental, e depois de ouvido o Plenário,
com fundamento na Lei Municipal nº 220, de 23 de abril de 2009, que se conceda a Medalha de
Honra ao Mérito à Sra. Margot Helena de Sá Ribas, Administradora Escolar da Prefeitura de Itapoá.
Justificativa
Margot Helena de Sá Ribas é nascida em 13 de março de 1970, na cidade de Rio Negro.
Graduada em Pedagogia em Administração Escolar pela Universidade do Contestado, possui duas
Pós Graduações em Psicopedagogia. Iniciou sua carreira na Rede Estadual de ensino de Mafra ,
ministrando aulas de Psicologia, Filosofia e Sociologia, mas em busca de uma melhor qualidade de
vida, muda-se para Itapoá no início de 1993, em princípio sendo contratada e logo em seguida se
efetivando na Prefeitura de Itapoá através de concurso.
No início atuou como coordenadora geral de educação infantil dentro da Secretaria de
Educação, mas no anseio de ver seu trabalho mais próximo das crianças, ela solicita trabalhar
dentro das escolas da rede municipal. Dessa forma, Margot assume os cargos de Supervisão e
Orientação na Escola João Monteiro Cabral, realizando um trabalho que foi muito além dos muros
da escola, fazendo parcerias com o médico Doutor Guilherme e a Secretaria de Saúde, se
preocupando em oferecer maior conforto aos alunos e suas famílias. Dois anos depois, volta para a
Secretaria de Educação, onde foi incumbida de estruturar a pré-escola que até então funcionava
dentro da Escola Frei Valentim, quando nasce a pré-escola Gente Feliz, dentro das dependências do
Hotel Continental. Logo em seguida a administração do Executivo muda, assim como a pré-escola
que passa a atender no prédio recém construído no local que está até hoje, e Margot é, então,
convidada a trabalhar na Escola Euclides Emídio, na Barra do Saí, também como Orientadora e
Supervisora, realizando trabalhos que envolveram a comunidade e criaram um carinho especial na
profissional. Mais um ano se passa e a Secretária de Educação Márcia Regina convida ela para
coordenar as formações de educação infantil, PCN e oficinas pedagógicas. Neste mesmo período,
por convite, além das formações, ela aceita a proposta da Secretária de incorporar a primeira creche
comunitária que foi criada por moradores de Itapema do Norte. Outro ponto que vale ser
mencionado é que Margot deu auxílio em meio período para a pré-escola Palhacinho Feliz, que

ocupava uma casa na Avenida André Rodrigues de Freitas, e no outro período formatava os
parâmetros que a creche comunitária deveria seguir. Quando a Prefeitura de Itapoá assume
definitivamente a creche comunitária, a pré-escola Palhacinho Feliz passa para o prédio que estava
em construção e o espaço é ocupado então pela primeira creche da Cidade, recebendo o nome de
Creche Municipal Pequeno Aprendiz, onde ela atuou como Gestora Escolar por 15 anos até voltar a
atuar como administradora escolar na Escola João Monteiro Cabral, onde atua até a data de hoje.
Além disso, Margot carrega em sua bagagem uma extensa experiência que serve de
subsídio para estar sempre disposta em ajudar os profissionais que com ela trabalham, realizou
quase que uma centena de cursos de aperfeiçoamento, participou efetivamente da elaboração da
Proposta Curricular das Creches em meados de 2007, da criação das legislações 044/2014, que trata
do regime jurídico dos servidores, e da 075/2001, que cuida do plano de carreira do servidor, assim
como esteve presente na criação do Fundo Municipal de Educação em 1998 e várias outras
passagens importantes que hoje são o alicerce de uma vida construída junto com a história de
Itapoá.
Desta forma, pelo reconhecimento de sua efetiva participação na evolução histórica da
educação do nosso Município, pelo respeito que a profissional Margot sempre tratou seus colegas
profissionais, pelo carinho e competência que demonstrou por nossas crianças ao longo de toda sua
carreira, este vereador pede o voto favorável aos nobres pares para homenagear esta profissional em
meio a inúmeros outros que da mesma forma são merecedores, certo de que a Medalha de Honra ao
Mérito estará em ótimas mãos.
Itapoá, 11 de abril de 2019.

André Vinicius Araujo
Vereador PSD
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