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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Apresentação 

 

O município de Santa Inês - PB, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, durante o ano de 2013, trabalhou com base em um planejamento de 

ações institucionais dando maior racionalidade na alocação e uso dos recursos 

humanos, materiais e orçamentários disponíveis. 

É com grande satisfação que ora apresentamos este relatório de 

atividades desenvolvidas no ano de 2013, com o intuito de divulgar as 

principais ações implementadas e através dos resultados adscritos, consolidar 

o Sistema Único de Saúde, através do fortalecimento da Gestão Pública e do 

resgate da função social do município. 

As informações contidas, comprovam o desempenho da Gestão 

Municipal e traduzem uma orientação clara, que tem como foco a humanização 

do atendimento, a transparência da gestão, o diálogo permanente entre as três 

esferas de governo e o fortalecimento do controle social. 

Esses resultados apresentam o compromisso do município com as 

políticas sociais e o trabalho dedicado da equipe de gestão, dos profissionais e 

trabalhadores da saúde, que em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, 

somaram esforços em direção a uma sociedade mais justa e solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caracterização do Município de Santa Inês 

O município de Santa Inês, esta localizado no extremo Sudoeste do 

Estado da Paraíba, limitando-se a Norte com Conceição, a Leste Santana de 

Mangueira, a Oeste com Mauriti no Cear á e a Sul com São José do Belmonte 

já em Pernambuco. Ocupa uma área de 319,6km2, inserida nas folhas São 

José do Belmonte (SB.24-Z-C-IV) e Serra Talhada (SB.24-Z-C-V), escala 

1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE em 1972. Os limites do município 

podem ser observados no Mapa de Recursos Minerais do Estado da Paraíba, 

na escala 1:500.000, resultante do convênio CPRM/CDRM, publicado em 

2002. A sede municipal apresenta coordenadas geográficas de 38º 33’ 14’’ 

longitude oeste e 07º 37’ 15’’ de latitude sul. 

O acesso a partir de João Pessoa é feito através da BR-230 até a 

cidade Patos, onde toma-se a BR-361 até Itaporanga, onde continua-se na PB-

372 para Conceição. Neste ponto, segue-se pela PB-361, percorrendo-se 24 

km até a sede municipal, a qual dista cerca de 496,6 km da capital. 

 

Aspectos Socioeconômicos  

O município foi criado pela Lei nº 5.908 de 29 de abril de 1994 e 

instalado em 01 de janeiro de 1997. De acordo com último censo do IBGE, a 

comunidade possui uma população de 3.548 habitantes, dos quais 1.822 são 

homens e 1.726 mulheres. Desse total o número de alfabetizados com idade 

igual ou superior a 10 anos é de 1.668 o que corresponde a uma taxa de 

alfabetização de 58,9%. A cidade contém cerca de 785 domicílios particulares, 

destes somente 223 possui sistema de esgotamento sanitário, 263 são 

atendidos pelo sistema estadual de abastecimento de água e 174 com coleta 

de lixo. No setor de saúde o serviço é prestado por 02 unidades ambulatoriais. 



A educação conta com o concurso de 30 estabelecimentos de ensino 

fundamental. A agricultura constitui a principal atividade econômica da 

comunidade. O total de empresas atuantes com CNPJ são em número de 01. 

 

Caracterização Dos Serviços De Saúde 
 

O município através da Secretaria Municipal de Saúde, tem mantido o 

monitoramento de suas áreas de risco, tendo como principal vigilante a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) que cobre 100% da população local, ou 

seja,  867 famílias cadastradas e 3.834pessoas de acordo com o SIAB 2013 

acompanhados e orientados por 09 Agentes Comunitários de Saúde. 

  A reorganização da rede básica vem revertendo à centralidade dos 

hospitais e da atenção individual, permitindo um processo gradativo de 

esvaziamento de algumas funções dos hospitais a nível ambulatorial, que 

devem e podem ser absorvidas na maioria das vezes pela rede básica de 

saúde, reservando-os apenas para os casos graves, cuja complexidade ou 

situação de risco imediato assim o exija.  

  No âmbito da assistência à saúde o município de Santa Inês, dispõe de 

capacidade física instalada para desenvolver ações assistenciais de nível 

básico, distribuídas principalmente nas unidades básicas de saúde. 

Nos itens e quadros detalhamos a estrutura de rede de serviços e ações 

realizadas no nível básico de assistência. 

ITEM  TIPO/UNIDADE    TOTAL 

01 Centro de Saúde/Unidade Básica 

com Saúde Bucal implantado 

02 

02 NASF III 01 

03 Farmácia 01 

  

Perfil Epidemiológico 



O perfil epidemiológico de saúde da população de abrangência aponta os 

seguintes agravos: 

 Hipertensão; 

 Diabetes; 

 Neoplasias; 

 Parasitoses; 

 DSTs; 

 Desnutrição; 

 Depressão; 

 Transtornos mentais; 

 Doenças Cardio – Vasculares; 

 Alcoolismo; 

 Artrites/Artroses  

 DoençasAparelho Circulatório 

 Entre outros. 

 

 

Programas de Saúde conseguidos em 2013 

 
- Reativação do PSF do Umbuzeiro (zona rural), se encontra em pleno 
funcionamento; 
 
 

   
 
 
- Reativação do único PSF que existia no município (PSF de Santa Inês, zona 
urbana);  



 
 

  
 
 
- Realização de Mamografias (no total de 20 exames mensais) desenvolvidos 
na cidade de Patos-PB; 
 
 
- Reativação do Laboratório de Análises Clínicas, onde são realizados exames 
nopróprio município; 
 
 

     
 
 
- Desenvolvido Projeto, aprovado e já implantado o programa SAÚDE BUCAL 
onde conta com duas equipes de odontólogos e ACDs. 
 
- Desenvolvido, aprovado e implementado o NASF III (Núcleo de Apoio ao 
Saúde da Família), a equipe é composta por Fisioterapeuta, Nutricionista, 
Assistente social e Psicólogo. 
 

- Melhorias na Estrutura Física do Hospital do Município (onde funciona o 
NASF III) e aquisição de computadores e internet para sala de vacina e para a 
unidade básica de saúde; 
 

- Adesão da equipe de saúde da família de Santa Inês ao PMAQ-AB (Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica); 



 

- Manutenção e abastecimento da farmácia básica do município; 

     

 
- Reativação do Programa Saúde na Escola, onde as equipes de saúde vão até 
os alunos, buscando prevenir e tratar agravos na saúde; 
 
 

     
 
 
- Aquisição de material necessário para atendimento hospitalar, odontológico e 
laboratorial; 
 
- Inscrição do município para a aquisição de testes rápidos para detectar Sífilis 
(principalmente em gestantes); 
 

- Adesãodo município no programa MAIS MÉDICOS;  
 
 
- Realizado Cadastro das famílias do município através de informações dos 
ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e delimitação de cobertura de áreas. 
 
Ações Desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde 

Atividades com Grupo de Idosos 



Profissionais: Enfermeiras, Fisioterapeuta, Psicólogo, Assistente Social, 

Médicos e Odontólogos das UBS. 

Apresentação: 

Tendo em vista o grande número de idosos com problemas de saúde 

como hipertensão, diabetes, depressão, cardíaco, osteoporose entre outros. 

Foi visto a necessidade de implantar Programa de Atenção à Saúde do Idoso. 

Dentre as a necessidades de palestras com as equipes de saúde (médico, 

enfermeiro, odontólogos) enfocando temas relevantes como: saúde do idoso, 

violência doméstica/auto estima, direito do idoso, saúde bucal. 

 

Objetivo: 

Minimizar os problemas de saúde geralmente associados à ociosidade; 

torná-los consciente de seus direitos perante a sociedade; diminuir o 

preconceito existente nesta faixa etária; estimular ao exercício, tornando 

independente para realizar atividades do cotidiano. 

 

        

 

 



        

 

Atividades:  

Realização das Campanhas Nacionais de Vacinação  

No ano de 2013 foram realizadas Campanhas de vacinação contra 

poliomielite; contra a Influenza nos grupos de risco preconizados pelo 

ministério da saúde; contra raiva animal e campanha da multivacinação, 

compreendendo ainda monitoramento da caderneta de vacinação de crianças 

do município. Todos com a participação das UBS da zona urbana e rural bem 

como o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e Equipe de 

Vacinadores. 

  Neste período a SMS disponibilizou aviso nas rádios para 

divulgação das Campanhas, enfatizando a importância da vacinação. 

 

Ação para o cuidado à Saúde da mulher 

Ao longo do ano, foram desenvolvidas ações buscando a 

conscientização da população inclusive da população feminina com o objetivo 

de incentivá-las a não só procurar os serviços oferecidos pelo município, 

quando a doença já está instalada e sim buscar os serviços com a intenção de 

prevenção.  

Os serviços ofertados, voltados para a mulher são: 

- Pré-natal; 

- Citológico; 

- Exame das mamas, com encaminhamentos mensais para realização 

de mamografias e ultrassom de mama; 



- Planejamento familiar, com entrega de anticoncepcional oral e injetável, 

preservativos femininos e abordagem sobre DSTs/AIDS; 

- Controle da Hipertensão e Diabetes; 

- Controle, acompanhamento e busca ativa dos casos de transtorno 

mental. 

Em 2013 foi desenvolvido pelas equipes de saúde, O Outubro Rosa, 
movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do 
câncer de mama (desenvolvido pelas equipes de saúde da família do 
município), o Outubro Rosa foi criado para promover a conscientização sobre a 
prevenção do câncer de mama, compartilhar informações e proporcionar maior 
acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento da doença. 

Na década de 2000, o movimento chegou ao Brasil. Em 2010, o governo 
brasileiro, por meio do INCA (que integra a Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde), passou a fazer parte da mobilização. Nos dois últimos 
anos, o Instituto realizou eventos sobre câncer de mama com a participação da 
sociedade civil, além de produzir e distribuir materiais informativos com 
recomendações para a população e profissionais de saúde. 

Ações 

Em 2013, o INCA promove ações de mídia e publicidade, parcerias e eventos. 

Objetivos Gerais 

- Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de mama. 

- Alertar sobre o câncer de mama, divulgando informações acerca da detecção 
precoce (identificação de alterações suspeitas e recomendação de realização 
de exames clínicos e mamografia). 

- Disseminar conhecimento para desfazer o mito de que o câncer é uma 
sentença de morte, já que alguns tipos de tumores (entre eles o de mama), se 
descobertos precocemente, têm alto índice de cura. 

- Promover parcerias para envolver a sociedade civil, empresas, formadores de 
opinião, ONGs e entidades governamentais em torno do tema “detecção 
precoce do câncer de mama”. 

 



         

        

 

Ação desenvolvida no dia em que se comemora o dia de Emancipação 

Política do Município. 

 Em Abril, foi desenvolvida pelas equipes de saúde do município em 

parceria com a secretaria municipal de saúde, A I Feira da Saúde, onde cada 

especialidade montou um stand oferecendo serviços de prevenção de agravos 

de doenças, para as pessoas que compareceram no evento. 

Foram oferecidos serviços como: aplicação de flúor, aferição da pressão 

arterial, medição da glicemia, imunização, distribuição da carteira do 

adolescente e idoso (com devidos atendimentos), entre outros. 

 

      

 



 

      

      

 

Ação para o cuidado à Saúde do Homem  

 

 Ao longo do ano, as equipes de saúde da família estão sempre a postos 

para receber a população para atendimentos específicos, principalmente 

aqueles que apresentam resistência quando à procura dos serviços de saúde, 

como é o caso principalmente da população masculina. Os serviços oferecidos 

são: 

- Atendimento Odontológico; 

- Atendimento Médico; 

- Atendimento de Enfermagem; 

- Acompanhamento dos hipertensos e diabéticos; 

- Planejamento familiar com entrega de preservativos; 

- Educação permanente principalmente sobre assuntos como: etilismo, 

tabagismo, prevenção de acidentes, entre outros. 

Tendo em vista a cultura do homem em não cuidar da saúde e não 

procurar os postos de saúde, atenção primária, buscando apenas os serviços 



especializados quando já existe uma doença instalada, a SMS desenvolveu 

ações no âmbito da educação e qualificação dos profissionais da atenção 

básica, além da oferta de serviços focados à população masculina. Mostrando 

que o homem também tem o seu mês, as equipes de saúde desenvolveram o 

NOVEMBRO AZUL, essa foi mais uma forma de conquistar a população 

masculina. 

O Novembro Azul,é uma campanha de conscientização realizada por diversas 
entidades no mês de novembro, dirigida a sociedade e aos homens, destaca a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e 
outras doenças masculinas. 

  A preocupação em educar a população a cerca de promoção e 
prevenção de patologias, é em razão de que muitos agravos podem ser 
evitados caso houvesse uma rotina no cuidado à saúde por parte dos homens. 

  Para que haja uma maior adesão do público alvo, que são os 

homens, as equipes trabalharão constantemente a conscientização, com o 

objetivo de que a população masculina, procure mais as unidades para melhor 

ser assistida em um serviço humanizado e focado na prevenção da saúde do 

homem. 

 

        

        

http://pt.wikipedia.org/wiki/Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homens
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_de_pr%C3%B3stata


          

 

Atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde: 

As unidades de saúde do município, contam com equipes completas de 

profissionais capacitados para oferecerem serviços que satisfaçam as 

necessidades da população. São eles: 

- Pré-Natal: Consultas médicas e de enfermagem.Incentivo ao aleitamento 

materno, encaminhamento ao parto, acompanhamento no puerpério; 

- Realização de exames laboratoriais e complementares; 

- Imunização; 

- Farmácia Básica; 

- Puericultura (Saúde da Criança): acompanhamento integral da criança de 0 a 

5 anos, (encaminhamentos para realização do teste do pezinho); 

- Saúde da Mulher/ Planejamento Familiar: Acompanhamento da mulher, em 

especial, em idade fértil, oferecendo serviço médico, enfermagem, exames 

laboratoriais e complementares, prevenção de câncer ginecológico e de 

mamas e tratamento. Realização de palestras educativas, buscando 

estrategicamente oferecer esses serviços em dias como o dia internacional da 

mulher. 

 

       

 



- Saúde do idoso: Acompanhamento a terceira idade, priorizando visitas 

domiciliares, disponibilização de consultas, exames e medicamentos. Há 

também interação de outros serviços como a assistência social. 

- Acompanhamento dos casos de Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão e 

Diabetes, com acompanhamento mensal ou de acordo com a particularidade 

de cada paciente, disponibilizando atendimento de enfermagem, 

fisioterapêutico, médico, dispensação da medicação e exames laboratoriais. 

- Prevenção de DST, AIDS, Alcoolismo, Drogas e Tabagismo: Trabalho de 

prevenção junto aos grupos de adolescentes nas escolas, ressaltando as 

vantagens de métodos preventivos e desvantagens da aquisição de doenças e 

vícios. 

- Assistência integral a pacientes portadores do vírus HIV. 

- Saúde Mental: as unidades básicas identificam os pacientes com doença 

instalada e realiza acompanhamento para o CAPS I (no município vizinho), 

encaminhando para outros serviços, quando necessário. As UBS realizam um 

trabalho intersetorial de prevenção. 

- O Município conta ainda com uma equipe de 9 agentes de saúde, sempre 

atualizados e desenvolvendo suas funções junto com as equipes de saúde da 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento (OBRAS). 

 

 

Existia um vergonhoso sucateamento de prédios públicos 

(Prefeitura), praças, mercado Público e escolas públicas municipais, de uma maneira 

geral, todas escolas visitadas estavam em estado de extremo abandono; na falta de 

equipamentos fundamentais para o seu funcionamento.   

   Informações da Secretaria de Educação, informa que o Município 

recebeu recursos para reforma e conservação de Escolas da Municipalidade, sendo 

que tais numerários não foram gastos na conservação das mesmas. 

   A escola da zona Urbana por exemplo E.M.E.F. FELIX PEREIRA 

DOS REIS, foi encontrada completamente desorganizada e com aspecto de abandono, 

os equipamentos essenciais para aprendizagem dos alunos estavam completamente 

desprotegidos e mau guardados, a biblioteca completamente abandonada, 

bebedouros sem nenhuma condição de uso, carteiras e mesas quebradas, brinquedos 

educativos e materiais esportivo guardados em depósitos.  

   A creche municipal Balão Mágico, se encontrava em péssimo 

estado de conservação, havendo a necessidade urgente de reforma e aquisição de 

móveis e outros equipamentos, não deixando de observa a carência das carteiras, 

mesas, colchões e mesas insuficientes para o número de crianças atendidas. 

   A prefeitura do município se encontrava em total abandono na 

desorganização de documentos, computadores sucateados sem possibilidades de 

funcionar, foram apagados todos os programas dos computadores, nenhum arquivo 

foi encontrado salvo, os sistemas para o funcionamento foram reinstaladas, todas as 

divisas das salas das secretárias foram desgastadas pelo abandono de vários anos 

dessa instituição, ar-condicionado com problemas e outros. 



   A praça publica foi encontrada em um descaso total com a falta 

de acento para os visitantes, arvores, plantas e flores mortas por falta de cuidados, 

lâmpadas quebradas. As ruas da cidade foram encontradas no escuro foi preciso serem 

trocadas em media 200 lâmpadas, as ruas cheias de buracos e de animais. O mercado 

publico, Ginásio poliesportivo, espaço cultural e matadouro público todos os prédios 

estavam precisando de reformas pelo abandono de vários anos.     

   A gestão em investimentos em obras públicas e infra-estrutura e 

atendimento às comunidades rurais do município de Santa Inês – PB, É de fundamental 

importância para nova gestão e o conhecimento da realidade, no ano de 2013, é que 

foram realizadas varias reformas em um total de 23 escolas do município, 18 escolas 

foram reformadas, comprado materiais didáticos e carteiras novas para as escolas em 

funcionamento; reformas no Quiosque; Ginásio Poli Esportivo; Mercado Publico; 

Espaço Cultural; Matadouro Publico; Praça da Cidade inclusive troca da estrutura de 

iluminação e todos os bancos de acento para mas comodidade de todos da cidade e 

visitantes; tapa buraco nas ruas da cidade e dando todo suporte aos agricultores do 

município com informações, sobre seguro safra, todas estradas vicinais do município 

sendo recapeadas deixando acessíveis a todos os sítios, abastecimento de água nas 

comunidades necessitadas e projetos para construção de novas cisternas; 75 casas 

para zona rural e  vários poços Artesianos e outros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

 

             Este relatório tem por finalidade registrar as ações desenvolvidas através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santa Inês – PB, durante o 

ano de dois mil e treze. 

               A partir da Constituição Federal de 1988, a assistência social, passa a ser 

entendida como política pública de direitos, o que ate então era percebida e efetivada de 

forma assistencialista, paternalista, favoritista. Esse entendimento de política pública se 

consolida, após mobilizações da categoria profissional, sindicatos, movimentos sociais, 

no ano de 1993, com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. A 

partir de 2002, há por parte do gestor federal, maiores investimentos nessa política, 

através de diversos programas, projetos sociais, provocando maiores avanços, por outro 

lado a categoria de forma organizada, através de seminários, encontros, conferências, 

colabora de forma considerável com esse processo de garantia dos direitos sócio 

assistenciais. A partir do ano de 2004, com a publicação da Política Nacional de 

Assistência Social- PNAS, Norma Operacional Básica - NOB, Norma Operacional 

Básica Recursos Humanos – NOB - RH, implantação do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, essa política ganha novos reforços na busca da garantia dos direitos 

sociais e na melhoria da qualidade de vida das famílias, indivíduos que vivem em 

situação de vulnerabilidades, por isto se tornam usuários dessa política.  

            É respaldada por toda essa referência teórica, dentre outras orientações legais, 

que a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, desenvolveu as suas 

ações durante o referido ano, pois entende que é de suma importância para o usuário não 

apenas atendê-lo, ou realizar ações, mas despertar em cada um o entendimento dos seus 

deveres e dos seus direitos enquanto cidadãos. 

Seguem algumas ações desenvolvidas no órgão gestor bem como através dos diversos 

Programas existentes no Município: 

 



 Atendimento do Programa Bolsa Família que acontece no de segunda a sexta-

feira, das 8:00 às 14:00 horas; 

 Atendimento com preenchimento de formulário e encaminhamento às pessoas 

com deficiência, e idosos com 65 anos ou mais, ao INSS, para aquisição do 

BPC-LOAS; 

 Atendimento com encaminhamento às pessoas com deficiência à FUNAD e ao 

Ministério dos Transportes para aquisição da Carteira Passe Livre; 

 Atendimento à pessoa idosa com fornecimento da Carteira do Idoso do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS; 

 Articulação com instituições de todo o Município, na busca de parcerias, 

fortalecimento da rede de serviços (escolas municipais, estaduais, particulares, 

pastorais, sindicatos, secretarias municipais, entre outros); 

 Aquisição de equipamentos (cadeiras, mesas, birôs, dvd, ventiladores, estantes, 

impressoras ). 

 

 

Programa ProJovem Adolescente: 

 

 Oficinas de arte; 

 Oficinas de formação moral, social e comunitária; 

 Eventos de lazer; 

 Centro de Referência da Assistência Social – CRAS /Programa de Atenção 

Integral à Família – PAIF 

 Atividades com grupo de idosos; 

 Produção de material educativo; 

 Participação no evento de comemoração do aniversário da cidade; 

 Participação na V Conferência Municipal de Assistência Social; 

 

 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI 

 

 Reforço escolar; 

 Oficinas de artes; 



 Palestras educativas, de higiene bucal, hábitos alimentares, cidadania, higiene 

pessoal, com equipes do ( CRAS, Conselho Tutelar, enfermeira, odontóloga, 

nutricionista); 

 Eventos das datas comemorativas; 

 Planejamento da equipe que atua no Programa; 

 Reuniões com gestora da assistência social, equipe do CRAS, gestor do PBF. 

 

Política de Atendimento à Pessoa Idosa 

 

 Reuniões com equipes de profissionais da saúde e assistência social; 

 Oficinas de artes; 

 Palestras sobre autoestima, cidadania, Estatuto do Idoso; 

 Eventos das datas comemorativas ; 

 

 

Alguns aspectos positivos: 

 

 Município em gestão básica; 

 Existência de Conselho da Política de Assistência Social; 

 Repasse dos recursos no fundo a fundo; 

 Município com implementação de diversos Programas Federais; 

 Melhoria nos espaços físicos onde as ações são desenvolvidas; 

 Instalação de equipamentos de informática. 

 Participação dos técnicos do Município em capacitações, encontros, reuniões; 

Município com equipe técnica comprometida com a Política da Assistência 

Social; 

 Repasse dos recursos em datas relativamente programadas pelo FNAS; 

 Sistema de informações on-line do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome- MDS; 

 Disponibilização de material ( on-line) de informação dos órgãos gestores e de 

controle ( cartilhas, guias, manuais, etc. ); 



 Órgão gestor com boa qualidade física ( equipamentos computadores, 

impressoras,); 

 Rede de serviços fortalecida; 

 Articulação com outras políticas setoriais locais; 

 Articulação com instituições não governamentais locais ( Pastoral da Criança, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais ). 

 

   Alguns aspectos negativos: 

 

 Falta de espaços físicos com qualidade para desenvolver as ações dos 

Programas; 

 Rotatividade dos profissionais, devido à instabilidade; 

 Município com um único Centro de Referência da Assistência Social - CRAS / 

Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, insuficiente para atender a 

demanda do Município; 

 

 

 

Conclusão 

 

                  Pensar na efetivação da Política Pública de Assistência Social, na 

efetivação dos direitos sociais, nos remete a idéia de pensarmos a dinâmica da 

sociedade. Imaginar que durante o ano de dois mil e treze ( 2013 ) todos foram 

assistidos, que todos tiveram os seus direitos assegurados seria utópico. Mas, 

apesar dos entraves, das diversas dificuldades que foram apontadas, podemos 

também comemorar por aquilo que conseguimos realizar. Acreditar e acima de 

tudo lutar sem medir esforços não somente para assegurar direitos, mas para que 

esses sejam garantidos com qualidade, procurando despertar em cada usuário, 

cada beneficiário, cada cidadão a idéia de que é possível melhorar as condições 

de vida. 

 

 

Anexos: Registro Fotográfico 



 

 

PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE 

  

 

      

 

                     

       

 • Adolescentes desenvolvendo trabalhos educativos; 

 

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI 



          

 Alunos do PETI em Caminhada Cívica no aniversário da cidade. 

 

 V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

       

   

                                                           

 

• Palestrantes da Conferência: Secretária de Assistência Social Maria Pereira Campos 

Leite e a Assistente Social Norma Daliane Rodrigues Vieira. 



 

 

 Palestra com Idosos no CRAS. 

 

 

            

 

. 

                

 

 

 Festa em homenagem ao Dia do Idoso. 



             

 

 

              

 

 

 

                    



 

 Alunos do Projovem homenageando os idosos. 

 

 

 

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELA SMAS - Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Assunto: Relato das atividades/ações desenvolvidas no período 

de 2013.  

 

 

Justificativa 

 

A escola trata-se de um ambiente multicultural que reúne 

diversidade de conhecimentos, atividades, regras e 

valores e por esta razão precisa de uma atenção especial 

por parte dos gestores, pois podemos considera-la uma 

instituição fundamental para o indivíduo, 

desempenhando um papel fundamental e insubstituível 

na consolidação das sociedades democráticas baseadas 

no conhecimento, justiça social, na igualdade, na 

solidariedade e em princípios sociais e éticos 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 



            Objetivo: 

 

               Este relatório visa registrar as ações 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de 

Santa Inês-PB, durante o ano de dois mil e treze (2013). 

Por meio deste registramos os problemas enfrentados e 

soluções encontradas, objetivando servir como indicativo 

para a mesma com o propósito de boas oportunidades de 

melhoria para nossa educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento 

 

      Entre os meses de janeiro a dezembro do ano de 2013 

a Secretaria Municipal de Educação da de Santa Inês-PB 

enfrentou uma grande batalha, que possibilitou o 

desenvolvimento de um trabalho educacional motivado 

pelo desejo de mudança e crescimento. 

       Ao visitar as escolas municipais da zona rural e urbana 

nos deparamos com uma situação lamentável, pois 

encontramos todas as escolas fragmentadas. A carência 

material das escolas acompanhada pelo desânimo e 

descrença dos profissionais da educação que se 

encontrava com seus salários atrasados era um fator 

relevante para o baixo estímulo dos alunos e pais, 

tornando-se assim o maior desafio para nossa gestão 

“fazer com que os pais e alunos e toda comunidade 

voltasse a acreditar na educação”. 

       Assim as metas e ações prioritárias do governo 

municipal em 2013 foram planejadas e organizadas de 

forma a atender todas as necessidades dos educandos e 

educadores. O desenvolvimento de reuniões e 

planejamentos foi uma oportunidade de conversas para 

reflexões necessárias para o andamento de todas as 

propostas pedagógicas voltadas para a educação infantil e 

o ensino fundamental, possibilitando a todos os 



envolvidos em uma oportunidade de fortalecimento do 

vínculo família, escola e sociedade. 

 

       Buscamos melhorar o sistema educacional em todos 

os aspectos, a melhoria da infraestrutura das escolas 

existentes em nosso município, foram realizadas e a 

reativação de uma escola rural que estava inativa, pois o 

nosso objetivo é atender a população da melhor maneira 

possível, fazendo com que os alunos passassem a ser 

mais conscientes de sua cidadania.  

      Com ampliação no atendimento e a melhoria 

qualitativa do ensino oferecido no município através da 

Secretaria de Educação Municipal tivemos resultados 

positivos em todos os sentidos, resultado este que veio 

depois das ações desenvolvidas em 2013, ações como: 

 

 Planejamento educacional 

 Reunião de Pais e Mestres 

 Conferência Municipal de Educação 

 Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente 

 Caminhada Cívica 

 Semana saúde na Escola 

 Aquisição de Material didático Aluno/Professor 

 Aquisição de Merenda Escolar de qualidade 

 Transporte escolar de qualidade 

 Encontro Educação Inclusiva 



 Recuperação das Escolas 

 Realização das Provinhas Brasil, Prova Brasil e ANA 
em todas as escolas. 

 Realização de vários projetos pedagógicos realizados 
em todas as escolas da rede tais como: Feira de 
Ciências, folclore, São João do Félix e várias outras 
datas comemorativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Conclusão  

 

         A satisfação da comunidade nos deixa com maior 

entusiasmo para prosseguirmos com nosso trabalho, 

buscando sempre recursos e apoio expandindo assim, 

nossa vontade de crescimento e, sobretudo, progresso 

através de uma educação de qualidade. 
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