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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 A audiência pública é uma das formas de participação e de
controle popular da Administração Pública.

Lei 4.320/64 postulados dos princípios da LRF.

Serve para que os administradores em conjunto com a
comunidade, discuta problemas individuais com soluções dos
problemas de forma coletiva (Democracia).



AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Lei Orçamentária Anual – Exercício de 2023 

DISPOSIÇÃO LEGAL 

 Art. 48, LC nº. 101/00 – LRF

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, que visa a

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público,

dentre eles, os planos, orçamentos e leis de diretrizes

orçamentárias;
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 PPA 

Instrumento de ordenação das ações governamentais a serem 

implementadas a médio prazo (4 anos), elaborado no primeiro ano 

do mandato atual e abrangendo até o primeiro ano do mandato 

seguinte.
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 LDO 

Instrumento disciplinador da elaboração do Orçamento Público, de

modo a adequá-lo às prioridades, necessidades e limitações da

administração pública.
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 LOA 

Compreende a previsão e a autorização para a arrecadação das 

receitas e realização das despesas públicas.



AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Lei Orçamentária- Para o exercício de 2023

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

 Art. 165 da CF

São Leis de iniciativa do Poder Executivo:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

A

Ç

Ã

O

PLANEJAR POLÍTICAS

PÚBLICAS E

PROGRAMA

DE GOVERNO

ORIENTAR

EXECUTAR



AUDIÊNCIA PÚBLICAAU

Lei Orçamentária Anual – Para o exercício de 2022

ARTICULAÇÃO DA LOA COM O PPA E LDO

 O Projeto de Lei orçamentária anual, elaborado de forma 

compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

PPA LDO LOA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Lei Orçamentária- Para o exercício de 2023

ARTICULAÇÃO DA LOA COM O PPA E LDO 



AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Lei Orçamentária Anual- Para o exercício de 2023

O que é a LOA?

 A principal função da Lei Orçamentária Anual - LOA é a de prover os 

recursos financeiros para fins de execução dos projetos, programas e 

ações previstas no PPA e LDO.

PPA LDO LOA



Obrigado(a)!!

Prefeitura Municipal de Gameleira  
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AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA-2023

● Uma das formas de controle popular pela qual proporciona ao cidadão a

troca de informações com o administrador, exercendo assim sua

cidadania.

● Atender ao art. 48 § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

● Em consonância ao PPA. Plano Plurianual 2022/2025 lei nº 1.210/2021

e a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.209/2009.

● Um dos instrumentos de planejamento e transparência da gestão fiscal.

CONTROLE INTERNO



AUDIÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GAMELEIRA-PE



MISSÃO

Garantir políticas públicas voltadas a Educação, com qualidade e
equidade, mediante ações planejadas e efetivas, promovendo
melhorias à população gameleirense, de modo a construir
compromisso com a democratização de oportunidades socioeducativas
e ética na responsabilidade de formação de valores para uma educação
socialmente inclusiva, pautado nos valores da ética, transparência,
qualidade, equidade, agilidade e democratização.



REDE DE ENSINO

• 21 Unidades Escolares Municipais – 08 Urbanas e 13 Rurais;

• 02 Creches – 01 Rede Pública e 01 Filantrópica;

• 02 Escolas Estaduais;

• 02 Escolas Privadas.

REDE MUNICIPAL MATRÍCULAS 2021 MATRÍCULAS 2022 %

TOTAL 3.670 3.834 + 4,5%



ORGANOGRAMA

DME Fernanda 
Márcia

DME – Adjunta 
Jandira Lima

Diretora de Ensino 
– Lenilda Maria

Diretor Financeiro 
– Nelson Raposo

Programas 
Especiais – Érika 

Maria

Coordenação 
Pedagógica

Educação Infantil –
Valquiria Farias

Programa Criança 
Alfabetizada –
Cristiane Maria

Gestão – Anos 
Iniciais – Elizabeth 

Cristina

Zona Rural –
Sandra Maria

Avaliação Externa 
– Nadja Clemente

Anos Finais –
Sergival Izidio

EJA – Aline Simone
Educação Especial 

– Lígia Canto

Administrativo

Normatização –
Jonathan Oliveira

Projetos 
Educacionais –
Lenilda Maria

Programas
Merenda Escolar -

Mayara
Tecnológico – Janai

Maria

Administrativo  
Rural – Cleide 

Freire

Equipe Bem-Estar 
– Maria Valderice



PLANO DE GESTÃO
• Encontro com gestores e coordenações

escolares com o propósito de apresentar
a equipe executiva e o plano de gestão.



FORMAÇÕES

• Encontro com profissionais da Educação
(Professores, Agentes Administrativos,
Digitadores, Merendeiras e Auxiliares de
Serviços Gerais,...).



PRESTAÇÕES DE CONTAS 
E CONTROLE SOCIAL

• Prestações de contas: Merenda e Transporte 
Escolar;

• Incentivo a participação efetiva dos conselhos 
de controle social: CME, FUNDEB e CAE.



CAMPANHA FORA DA ESCOLA NÃO PODE!

• Busca Ativa Escolar – Urbana e Rural;

• Aumento no número de matrículas;

• Diminuição da evasão Escolar.



INFRAESTRUTURA
• Visitas in loco;

• Pinturas;

• Pequenas reformas;



ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
• Visita às unidades escolares;

• Acompanhamento sistemático;

• Planejamento Escolar;

• Orientações e apoio às atividades
gerenciais;

• Logística – Entrega de atividades
escolares.



PARCERIAS

• Implantação da Internet Rural Escolar –
Parceria Vivo;

• Troca de lâmpadas LED – Parceria
NEOENERGIA;

• Programa Educação Conectada.



AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
• Fornecer dados precisos para melhoria da

qualidade do ensino aprendizagem.



SAÚDE NA ESCOLA
• Vacinação dos estudantes;

• Escola;

• Domicílio.

• Palestra saúde da mulher;

• Alimentação saudável.



PROJETOS
Sarau Cultural com o Tema: “Poesia, Música e Dança, uma
evidência no cotidiano escolar” 



EVENTOS EXTERNOS
• Menção Honrosa no 7° lugar na OBMEP

a aluno destaque da Escola Municipal
Castelo Branco;

• Participação no Concurso Regional Ler
Bem.



PATRIMÔNIO HISTÓRICO
• Exposição fotográfica – 126 anos de história de

Gameleira.



TRANSPORTE ESCOLAR
• Motoristas uniformizados;

• Curso para os motoristas sobre transporte de
estudantes.



GESTÃO DA REDE

• Participação em fóruns;

• Participação em reuniões da UNDIME;

• Participação em colegiados.



PRÁTICAS EXITOSAS

• Soletrando;

• Projeto Ler Bem;

• Jornada Pedagógica.



AÇÕES PLANEJADAS

• Adequação dos espaços físicos escolares às pessoas com deficiências;

• Implantação do atendimento educacional especializado e do núcleo
de atendimento (nutricionista, assistente social, psicólogo e
psicopedagogo) com propósitos educativos;

• Promoção de projetos específicos:
• Leitura e Escrita, inclusive o soletrando;

• Interpretação de Texto;

• Avaliações externas;

• Educação Profissional (inclusive preparativos para ENEM e Concursos).



AÇÕES PLANEJADAS

• Distribuição de kits de materiais pedagógicos para todos os
estudantes da rede;

• Ampliação da distribuição da merenda escolar;

• Otimização da oferta de transporte escolar;
• Georreferenciamento das rotas.

• Construção de uma unidade escolar para Educação Infantil;

• Ampliação das unidades escolares, de forma a atender as demandas
da educação infantil;

• Reestruturação física das unidades escolares.



Educação não transforma o mundo.

Educação muda as pessoas.

Pessoas transformam o mundo.
Pensador!
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Deliberações para o MUNICÍPIO

o Garantir Assistência às pessoas com deficiências e seus genitores em ações

intersetoriais.

o Efetivar e ampliar ações da política de Assistência Social na zona rural,

principalmente em áreas de difícil acesso e com pessoas com dificuldades de

locomoção.

o Garantir o direito da população da zona rural ao acesso das políticas sociais através

do CRAS itinerante.

o Implantação de uma casa de apoio para as pessoas em situação de risco e

vulnerabilidade que sofrem ameaças ou são vítimas de violências e idosos.

o Disponibilização de estrutura física, pessoal e jurídica para o funcionamento do
Conselho.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

o Implantar o funcionamento dos fóruns municipais de entidades socioassistenciais para encontros

com os representantes do executivo.

o Realizar BUSCA ATIVA na zona rural e urbana com o proposito de identificar idosos e pessoas com

deficiência que estejam dentro dos critérios do que a LOAS estabelece, garantindo segurança

SOCIOASSISTENCIAL, a ser realizado pelas secretarias municipais de saúde e assistência social.

o Fortalecer a articulação com a rede municipal (saúde e educação) ao que diz respeito as famílias

em descumprimento das condicionalidades do programa bolsa família. Através de eventos coletivos,

levando informações sobre a importância do cumprimento dessas condicionalidades,

acompanhamento socioassistencial objetivando a garantia de direitos.

o Criação de casa de acolhimento temporário para famílias e pessoas desabrigadas ou desalojadas

por desastres naturais.

o Garantir auxílio moradia às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, bem como

garantir suas necessidades básicas de alimentação, higiene e outros.
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Deliberações do Município para o ESTADO

o Criação de uma ferramenta online de pre cadastro para agilizar o atendimento nos órgãos de 

assistência social.

o Implantação nos CRAS Municipais de escolas esportivas para crianças e adolescentes

o Intensificar a capacitação dos Conselheiros Municipais a nível estadual

o Implantar cursos profissionalizantes para as pessoas que estão socialmente vulneráveis , visando 

garantia da dignidade da pessoa humana por meio de parceiros como o sistema S e outros.

o Articular e criar junto com os Municípios um planejamento consistente de políticas públicas que 

visem reduzir as desigualdades sociais.
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Deliberações do Município para a UNIÃO

o Garantir através de mudança na Lei Orgânica da Assistência Social que o benefício 

eventual alimentar de caráter emergencial seja reconhecido como um direito de famílias 

e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

o Financiamento para implantação nos Municípios do Centro de Convivência dos Idosos.

o Fortalecer a articulação com o sistema do INSS, referente a LOAS, promovendo um 

meio de maior acessibilidade entre os assistentes sociais e o sistema de cadastramento 

do mesmo.

o Aumentar recursos do Cofinanciamento federal nos pisos de proteção, com objetivo de 

dar continuidade aos serviços já ofertados, destinados a acolher famílias que sofreram 

impactos socioeconômicos na pandemia e no pós pandemia.
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PLANO DE GOVERNO

o Criação do espaço da 3ª Idade: (reforma de sala na parte interna do CRAS).

o Criação de casa de apoio para abrigar pessoas da Zona Rural, que precisarem pernoitar e viajar na

madrugada para serem atendidos em Recife: (locação de imóvel em Gameleira)

o Criação de cursos profissionalizantes para as donas de casa, com formação de novos profissionais

para melhoria da renda família; (Coordenadoria da Mulher)

o Atendimento a todas as gestantes do Município, estimulando a realização do pré-natal, e a distribuição

de enxoval ao final deste acompanhamento: (distribuição de Enxovais – Já é feito esse trabalho).

o Criação da Coordenadoria da Mulher – prédio próprio.
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o CRAS itinerante atender a zona Rural.

o Ampliação e distribuição de cestas básicas a população carente.

o Reformas dos prédios do CRAS e Conselho Tutelar.

o Espaço Criança Feliz – Reforma prédio próprio.

o Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao

funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros

tutelares.

o Implantação do Programa Tá na Mesa – Cozinha Comunitária (Lindete França Rocha)

o Reforma da Sala de Corte e Costura – Coordenadoria da Mulher.



LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

GAMELEIRA
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ALGUMAS DAS CONQUISTAS DO SAAEG EM 2022 
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AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA O SETOR DE CAPTAÇÃO
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AQUISIÇÃO 500 DE HIDRÔMETROS
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SUBSTITUIÇÃO DE 3,5 KM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA
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REFORMA DO PRÉDIO DO SAAEG

Setor de Captação de Água (Antes)



AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

REFORMA DO PRÉDIO DO SAAEG

Setor de Captação de Água (Hoje)
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REFORMA DO PRÉDIO DO SAAEG

Setor de Captação de Água (Hoje)
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PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO 

ARTESIANO NA VILA NOVA DE PAZ
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PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO 

ARTESIANO CONJUNTO VILLAGE
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QUATRO VÁLVULAS DE GAVETA DE 150 MM
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PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 

TODOS OS SERVIDORES
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Breve Histórico

● O SAAEG foi criado 02/06/1961, através da Lei nº 233, e na mesma data, 

devidamente autorizado pela Câmara de Vereadores, estabeleceu com a 

Fundação Serviços de Saúde Pública, um convênio para que este órgão do 

Ministério da Saúde administrasse a referida Autarquia.

● No inicio da década de 80, entra em funcionamento o sistema de captação, 

tratamento e abastecimento de água que temos hoje.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

LOA 2023
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REFORMA DO PRÉDIO DO SAAEG

Setor Estação de Tratamento de Água
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AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS
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Perguntas Fundamentais

▪ Fonte de Recursos: de onde virão os recursos para financiar a execução

do orçamento?

▪ Quais necessidades desse investimentos?

▪ Disponibilidade financeira: qual a parcela comprometida?



LOA PARA O EXERCICIO DE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA 

GAMELEIRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA GAMELEIRA 

LOA 2023 
 

 

Competência e Atribuições 

● A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem como atribuições por 

planejar, desenvolver, controlar e executar as atividades inerentes à 

construção de obras públicas; é responsável também pelas atividades 

inerentes quanto à abertura e pavimentação de vias públicas, pontes, 

viadutos, canais e redes de drenagem.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA GAMELEIRA 
 

Serviços e aquisições da Secretaria de Infraestrutura em 2022 

 

▪ Aquisição e requalificação de maquinários e equipamentos; 
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▪ Capinação, poda e pintura de meio fios; 

▪ Construção de estacionamento da prefeitura; 

 

  

 

 



 

▪ Implementação do saneamento básico em diversas ruas; 

   

 

 

 



 

▪ Limpeza urbana; 

    

 

 



 

▪ Manutenção de escolas municipais; 

 

 



 

▪ Manutenção de estradas vicinais; 

 

 

 

 

 

 



 

▪ Manutenção de iluminação pública;  

  

 

 



 

▪ Manutenção de passagens molhadas na zona rural do municipal; 

 

 

 



 

▪ Manutenção de prédio de apoio na academia da cidade; 

  



 

▪ Manutenção do saneamento básico em diversas ruas; 

  

 

 

 



 

▪ Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas no bairro da 

Nova Gameleira; 

   

 



 

▪ Recapeamento asfáltico de diversas ruas; 

   

 

 

 



 

▪ Reforma da casa da juventude 

▪ Reforma da Praça da UBS São Francisco; 

  

 

 

 

 



 

▪ Reforma das praças na principal avenida do município. 

  

 

 

 

 



 

▪ Reforma das UBS São Francisco; 

 

  

 

 

 



 

▪ Reforma para criação da cozinha comunitária; 

   

 

 

 



 

▪ Reforma para criação do Centro de abastecimento Farmacêutico – 

CAF 

     

 

 



 

▪ Reposição de calçamento 

  

 

 



 

▪ Revitalização Estádio Municipal Aviador Djalma do rego Barros; 

   

 

▪ Troca de iluminação para luminárias de LED; 
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LOA 2023 
 

Serviços e aquisições da Secretaria de Infraestrutura para 2023 
 

▪ Ampliação prédio assistência social; 

▪ Construção de praças na zona rural; 

▪ Construção de Escadarias em diversas localidades; 

▪ Capinação, poda e pintura de meio fios; 

▪ Implementação do saneamento básico em diversas ruas; 

▪ Limpeza urbana; 
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▪ Manutenção de estradas vicinais; 

▪ Manutenção de iluminação pública; 

▪ Manutenção de passagens molhadas na zona rural do municipal; 

▪ Manutenção do saneamento básico em diversas ruas; 

▪ Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas; 

▪ Readequação prédio da coornedadoria da mulher, para aulas de costura; 

▪ Recapeamento asfáltico de diversas ruas; 

▪ Reforma das escolas municipais; 

▪ Reposição de calçamentos; 

▪ Troca de iluminação para luminárias de LED; 
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PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
E  DO PLANO PLURIANUAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 



LEANDRO RIBEIRO

Prefeito

LUIZ ANTÔNIO NEVES MENDES DE LIMA

Secretário de Saúde



ESPECIALIDADES MÉDICAS EM 2022

SERVIÇO DE COLETA PARA EXAMES 

LABORATORIAIS 

SERVIÇOS EXECUTADOS



AÇÕES REALIZADAS EM 2021



AÇÕES DE COMBATE A COVID

• Reformulação do plano de contingência

• Ações educativas no comércio local

• Atualização constante do plano de vacinação contra o covid 19

• Divulgação das ações de combate ao covid 19 nos meios de comunicação

• Realização de teste para o covid 19



EIXO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 
LABORATORIAL 

PROPOSTA

Adequar as estruturas físicas e organizacionais das Farmácias de toda a Rede de Saúde e adquirir equipamento

necessário para supervisionar o gerenciamento do estoque.

Implantar o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) na Central de Abastecimento

Farmacêutico (CAF). EXECUTADO!

PROPOSTA

Implementar um serviço de atendimento laboratorial de qualidade para população. EXECUTADO!



EIXO GESTÃO EM SAÚDEPROPOSTA

Aquisição e manutenção de computadores para áreas específicas da saúde.

Reformar e ampliar a sede da Secretaria de Saúde.

Implementar as especialidades médicas do centro de Saúde.

Aquisição de equipamentos para as Unidades básicas de saúde.

EIXO GESTÃO EM SAÚDE 



EIXO CONTROLE SOCIAL

PROPOSTA

Garantir a estrutura física e equipamentos, a fim de viabilizar o seu funcionamento.



EIXO ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 
E HOSPITALAR

PROPOSTA

Construção de uma sala de triagem na urgência e emergência do HPP EXECUTADO !

Integrar através de sistema de informação, com banco de dados dos usuários, os diversos setores do HPP.

EXECUTADO!

Implementar o centro de especialidades médicas ampliando a oferta, incluindo o ambulatório de saúde Mental.

EXECUTADO!

Requalificação da estrutura física do HPP e implantação da Sala de Estabilização. EXECUTADO!

Aquisição de materiais e equipamentos para estruturação da Sala de Estabilização e Sala de Curativos.

EXECUTADO!

EIXO DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 



PPA - PLANO PLURIANUAL 2023



METAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

NA ÁREA DE INVESTIMENTO 



EIXO ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO Nº 1.1 - OBJETIVO GERAL: Reorganizar a atenção básica do município, mediante a estratégia do 
Programa de Saúde da Família e garantir acesso da população às ações de promoção à saúde, prevenção de 
doenças.

PROPOSTA

Ampliar a cobertura populacional das USF´s para 80%

Monitorar e fortalecer as ações do NASF.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA
(Saúde da Criança)

OBJETIVO Nº 2.1 - OBJETIVO: Ampliar as ações de saúde à criança, 
com o intuito de contribuir para redução da morbimortalidade 
infantil tratamento e reabilitação nas áreas estratégicas.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA
(Saúde do Adolescente)

PROPOSTA

Elaborar projetos para combater e prevenir a violência sexual

infanto-juvenil e dependência química nas escolas em parceria com a

Secretaria de Educação nas ações do PSE zona urbana e rural

OBJETIVO Nº 3.1 - OBJETIVO : Implantar e implementar a política de Saúde do Adolescente no município.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA
(Doenças Crônico Degenerativas )

PROPOSTA

Garantir o acompanhamento integral a pessoa portadora das doenças degenerativas

pelas equipes da ESF e NASF e especialidades médicas

OBJETIVO Nº 4.1 - OBJETIVO: Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA (Saúde da Mulher)

PROPOSTA

Reduzir a mortalidade materna garatindo a busca ativa pela ESF

Garantir o acompanhamento integral à saúde da mulher através da atenção básica.

Garantir à assistência as mulheres vitima de violência em parceria com a Secretaria de

Assistência Social e da Cordenadoria da Mulher

Garantir a assistência ao pré-natal com o mínimo de 6 consultas.

OBJETIVO Nº 5.1 - OBJETIVO: Contribuir para a redução da morbimortalidade feminina.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA
(Programa Nacional de Imunização PNI)

OBJETIVO: O Programa Nacional de Imunizações tem como diretriz do 
controle e a erradicação de doenças imunopreviníveis bem como outros 
agravos.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA
(Doenças Transmissíveis)

PROPOSTA

Garantir a população ações de prevenção dos DSTs assim como a realização dos testes

rápidos de HIV e VDRL hepatite B e C

Detectar novos casos de tuberculose, através de busca ativa, garantindo alta por cura,

Garantir a realização do BK de controle nos pacientes positivos para tuberculose e diagnóstico

para os sintomáticos respiratórios .

Detectar novos casos de hanseníase , garantindo o tratamento efetivo dos casos.

OBJETIVO: Controlar as Doenças Transmissíveis através da prevenção, controle/eliminação.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA
(Alimentação e Nutrição)

Melhorar o perfil nutricional das crianças e gestantes 
contribuindo para a redução da morbimortalidade infantil no 
município.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA 
(Saúde da pessoa Idosa)

OBJETIVO: Implementar a Atenção Integral à Saúde do Idoso 
mediante a promoção, prevenção e recuperação da saúde nos 
diversos níveis de assistência, visando a melhoria da qualidade de 
vida e reintegração social.



EIXO ATENÇÃO BÁSICA
Saúde do Homem/Trabalhador

Objetivo : Contribuir para a redução da morbimortalidade masculina



EIXO ATENÇÃO BÁSICA 
(Saúde Bucal)

Ampliar o acesso da população às ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde bucal e assegurar a integralidade e 
resolutividade do atendimento na atenção básica e na média 
complexidade.



EIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde por meio das vigilâncias: epidemiológica, sanitária e
ambiental (fatores biológicos e não biológicos), ampliando a capacidade de análise da situação de saúde
através dos indicadores, direcionando as ações Planejar, Coordenar e Executar, ações visando à erradicação, a
eliminação e ou controle de doenças de notificação compulsória, doenças imunopreviníveis, doenças de
veiculação hídrica e vigilância dos fatores de risco das doenças não transmissíveis



EIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Vigilância Sanitária

OBJETIVO: Fazer a proteção e promoção à saúde da população 
através inspeções sanitárias de produtos e serviços, combatendo e 
prevenindo práticas negligentes e ilegais que expõem a população a 
riscos e danos.



EIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Vigilância Ambiental

OBJETIVO: Realizar a vigilância e o controle de doenças como
arbovirores, raiva, leishmaniose: tegumentar e visceral, Chagas e
esquistossomose.



EIXO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL 

OBJETIVO GERAL: monitorar a qualidade da assistência farmacêutica 
municipal e ampliar o acesso de medicamentos, insumos e serviços 
farmacêuticos aos usuários do SUS. 

OBJETIVO: Otimizar o relacionamento com o usuário assegurando apoio 
ao diagnóstico laboratorial.



EIXO GESTÃO EM 
SAÚDE

OBJETIVO: Fortalecer o Sistema Municipal de Saúde, com ênfase ao desenvolvimento organizacional, descentralização
da gestão, otimização na alocação e aplicação dos recursos financeiros, com vistas a uma assistência humanizada e de
qualidade, com o foco no cidadão do nosso municípioPROPOSTA SIM NÃO

Aquisição e manutenção de computadores para áreas especificas da saúde. 20 0

Promover o financiamento estável da saúde mediante o cumprimento mínimo

da esfera municipal da EC-29

20 0

Reforma e ampliar as estruturas físicas do HPP 20 0

Reformar e ampliar a sede da Secretaria de Saúde. 20 0

Implementar as especialidades médicas do centro de Saúde. 20 0

Aquisição de equipamentos para as Unidades básicas de saúde. 20 0

Ampliação do Centro de Fisioterapia 20 0

Promover capacitação para um atendimento humanizado de toda rede de

atenção da saúde

20 0



EIXO CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: Reestruturar o Conselho Municipal de Saúde que tem, o
objetivo de acompanhar, supervisionar, fiscalizar e propor
mudanças para a formulação das políticas de saúde, visando
consolidar os mecanismos de gestão participativa sempre
perseguindo a equidade, integralidade e universalidade das ações
no município.



EIXO ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR

OBJETIVO: Estruturar a rede de assistência de média complexidade 
ambulatorial e hospitalar, incluindo o atendimento às urgências, em 
conformidade com o Plano Diretor de Regionalização e a 
Programação Pactuada e Integrada, visando à equidade do acesso e a 
integralidade do atendimento.



CALENDÁRIO DA SAÚDE

Setembro Amarelo: Ações de Saúde

contra o suicídio

Outubro Rosa: Ações de Saúde sobre Prevenção

de Câncer de Mama

Novembro Azul: Prevenção do câncer

de Próstata

DEZEMBRO VERMELHO: prevenção de ITS’s e HIV



ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DO PLANO PLURIANUAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA LINS
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETOS CONCLUÍDOS E 
PROJETOS EM ANDAMENTO



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Proposta de Governo pra Agricultura

Projeto futuro: Produção de tanque e suporte com técnico na manutenção 

Açudes / criação das barracas dos feirantes. 

Aquisição de maquinas (grade e uma carroça)  trabalhos nas

estradas principais e vias de sinal da parcelas.

Trabalho de apoio no acompanhamento de técnicos agrícola, com ajuda na

preparação do solo, recuperação das estradas. Ft. distribuições de sementes.  

Espaço já definidos na praça Agamenon Magalhães /

produção das barracas  para os feirantes.   

Programa de aquisição das merenda das escolas  / cozinha 

comunitária. 

Em andamento. Aquisição dos produtos agrícolas /

Fornecimento de sementes. 

Projeto futuros São eles: Milho, feijão entre outros.

Projeto futuro, Dois porcos foram adquiridos nos Engenho

Primoroso e Frei Gondim.

Em andamento, novo ponto de atendimento da agricultura. Nova sede na

Agamenon Magalhães.

Transporte dos alimentos dos feirantes, transporte dos alimentos escolares /

Ente outros.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

GARANTIA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO 
DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO

INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR



AUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, OFERTANDO UM ESPAÇO NO 

CENTRO ADEQUADO E DEMARCADO



AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE 
PRODUTORES RURAIS E 

ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO 



AUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

AJUDA NO TRANSPORTE DOS PRODUTOS 
PARA A FEIRA SEM QUE ELES PRECISEM 

PAGAR PELO FRETE



AUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

CRIAÇÃO DE OUVIDORIA PARA A 
POPULAÇÃO DA ZONA RURAL.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETOS FUTUROS



AUDIÊNCIA PÚBLICA

COZINHA COMUNITÁRIA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

APICULTURA NA AGRICULTURA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS, 
APÓS ESTUDO DA MELHOR APLICAÇÃO E 

MELHOR RETORNO PARA OS 
AGRICULTORES



AUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

RETORNO NA PLANTAÇÃO DA SEMENTES 



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS ÁREAS MAIS 
NECESSITADAS



AUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS
MAQUINÁRIOS (TRATORES, CAMINHÕES E
MAQUINAS PESADAS) PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS
PRODUTOS RURAIS.



AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

COMPRA DE MAQUINÁRIOS



AUDIÊNCIA PÚBLICA

APOIO À ASSOCIAÇÃO DE 
PESCADORES DO MUNICÍPIO



AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA



AUDIÊNCIA PÚBLICA



Reunião Pública 

Gameleira LOA 2023
Secretária de Cultura, Esportes, Turismo e Juventudes

PREFEITURA DA 

GAMELEIRA



Janeiro 2023 - Festividades



Fevereiro 2023 – Festividades

Carnaval 2023



Março 2023 – Festividades 



Abril 2023 – Festividades 

Aniversário da 

Cidade



Maio 2023 – Festividades 



Junho 2023 – Festividades 



Julho 2023 - Festividades 

Jogos de Inverno

Trilha



Agosto 2023 – Festividades 

Dia do Estudante 

Dia dos Pais



Setembro 2023 - Festividades 

Desfile Cívico

Semana da Cultura



Outubro 2023 – Festividades 

Festa Santa 

Terezinha 



Novembro 2023 - Festividades 



Dezembro 2023 – Festividades 

NATAL E ANO NOVO

Festa de 

Santa Luzia

Festival de 

Prêmios


