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Neste Relatório será possível observar

todas as atividades desta gestão no ano

de 2018
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A Prefeitura Municipal é composta

por dez secretarias e dois gabinetes

distribuindo as atividades da gestão

e o orçamento entre elas para

melhor atender as necessidades dos

munícipes de Jaguarão.





Este relatório visa apresentar as ações da secretaria municipal 

de Planejamento e Urbanismo no ano de 2018. 



Atendimento ao Público, Cadastro Imobiliário e 

Aprovação de Projetos

830 Total entre Processos Abertos

Foram respondidos, analisados, aprovados e arquivados 830 processos até a data de 28/11/2018. 

Entre eles estão: Certidões, Projetos de Verificação, Desmembramento e Unificação, Localização de 

Imóveis Rurais e Urbanos, Revisão de Áreas Superficiais e Construídas e Revisão de IPTU.

Ainda foram feitos: Lançamentos das taxas de todos os processos aprovados, Atualização da Base 

Cadastral Georreferenciada referente a cada processo analisado, Alimentação do Sistema referente 

aos processos, Regularização Fundiária (Projeto e Memorial Descritivo) e a Identificação de

Proprietários.



Conclusão de etapa de instalação do arco no 

Pórtico na entrada do município.
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Acompanhe o Resumo das ações da Sec de Planejamento e Urbanismo



Transparência e Informação

1000
Até o momento foram realizados mais de 1000 Atendimentos de suporte, variando entre 

atendimentos simples a complexos sendo esses chamados distribuídos entre as 

secretárias, escolas, postos de saúde cras, creas, e demais unidades desta Prefeitura.

01

01

01

01

Investimento em Construção de nova DATA CENTER

Implantação de Solução em tradução de textos em libras no site da Prefeitura de

Jaguarão com um robô de tradução.

Adesão ao plano federal de ouvidorias com o sistema e-ouv para melhorar a 

ouvidoria da Prefeitura de Jaguarão.

Investimento em Contratação do novo sistema gerencial (erp) para esta Prefeitura

com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes.

Resumo das Atividades do Departamento de TI

01 Implantação de Gerenciamento de Atendimento e Filas na Secretária da Fazenda





Cabe à Secretaria de Serviços Urbanos gestão sobre a mobilidade, envolvendo todos seus ele

mentos, tais como, o Trânsito e o Transporte Coletivo; promover a construção, pavimentação e

conservação de estradas, caminhos municipais e vias urbanas; promover a manutenção dos ba

nheiros públicos; administrar os serviços de produção de tubos, lajotas e outros materiais de co

nstrução; executar atividades à prestação e manutenção dos serviços públicos locais, tais com

o: limpeza pública, cemitérios, e iluminação pública; fiscalizar os serviços públicos, ou de entida

de pública, concedidos ou permitidos pelo Município; administrar o serviço de trânsito, em coor

denação com os órgãos do Estado.



2.300
Total da metragem de redes de esgoto que foram 

trocados.

Equipe de Esgoto



Secretaria realiza serviços de drenagem e 

esgoto no bairro Bela Vista



Foi realizado patrolamento nas principais ruas da nossa cidade e ruas solicitadas e

m nosso sistema no verão com auxílio de empresa terceirizada.

Podemos constatar que um inverno muito rigoroso, onde choveu acima do esperad

o danificaram muito nossas ruas e estamos tomando providencias para recupera-la

s e esperamos até dezembro estarmos com mais da metade da cidade patrolada.



2.200
Total de reparos em pontos de iluminação da 

cidade.

Equipe de Iluminação

Setor de Iluminação Publíca



Foram Realizadas compras de placas, canos 

e adesivos para seguir em frente no serviço 

de colocação de placas no município.



79 Total de atendimentos

Equipe de Infraestrutura Urbana 



Equipe de Iluminação

92 Total de atendimentos

Equipe de Saneamento



56 Total de atendimentos

Equipe de Abertura de Valas





Este relatório visa apresentar as ações da secretaria municipal 

de saúde no ano de 2018. Está dividido em tópicos, 

denominados pelos setores e suas ações desenvolvidas.



Nossos Atendimentos

Exames

2.869

Consultas

5.831

8.700 Total entre consultas e exames



9.563
Total de pacientes que utilizaram o serviço de 

transporte da secretaria municipal

Setor de Transporte



2.329 Total de atendimentos

Setor de Assistência Social



626 Estabelecimentos fiscalizados no ano 2018

Setor de Vigilância Sanitária



50.769 Atendimentos realizados pela santa casa no ano de 2018

Santa Casa de Caridade



Demais Atendimentos

462 Outubro Rosa

200 Novembro Azul



Entrega de Triton L200 para 

Vigilância Sanitária



Nova frota de ambulâncias 

reforçará saúde no município



Novembro Azul atende mais 

de 200 homens em Jaguarão



Campanha alusiva ao

Outubro Rosa



3 Spin e 3 Ônix comprados 

através de emendas 

parlamentares



Foram realizados no CAPS 

Jaguarão 921 atendimentos 

com 606 ações



01 Ônibus 28 lugares, advento de 2 emendas parlamentares.

Aquisição de Veículos

03 Ambulâncias adaptadas para o transporte de pacientes.

03 Ônix adquiridos através de emendas parlamentares.

03 Spin adquiridas através de emendas parlamentares.

04 Vans zero Km adquiridas com recursos próprios.



Renovação da Frota Antiga

070402010101

1 gol, 1 Vectra, 1 

ranger que após 

recuperados foram 

doados para 

outras secretarias

Space Fox Ônibus Ambulâncias Spin Celtas



Unidades de Saúde

A UBS construída em uma área de 

296.16 metros quadrados, teve seu início 

no ano de 2015, possui um investimento 

de R$ 473.453,92 e está sob o 

acompanhamento e fiscalização da 

Secretaria de Planejamento com a 

responsabilidade da empresa Sul 

Atlântica Engenharia e Comércio LTDA 

sob a responsabilidade do engenheiro 

Moisés Tim;

Obra UBS XV (UBS Darci Amauri Ribeiro)

A reforma abrangeu o consultório 

odontológico, consultório médico, sala de 

procedimentos, entre outros espaços. 

Todo o prédio foi pintado interna e 

externamente trazendo melhores 

condições de trabalho aos funcionários 

da UBS, como também um melhor 

atendimento.

Reforma UBS Bela Vista (UBS Cleusa 

Maria Martins Ussandizaga)





A Secretaria de Cultura e Turismo é o órgão responsável por executar e coordenar a política de 

desenvolvimento do turismo e da cultura no Município, adotando medidas que incentivem o 

turismo, especialmente o turismo histórico, cultural, ecológico, rural, arquitetônico, gastronômico 

e de eventos, além de promover o desenvolvimento cultural do Município, através do estímulo à 

cultura, à ciência, às artes e às letras, proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural.



19º Motofest – Secult participa 

como apoiadora do evento



Após muito trabalho, reuniões e organização, 

Secult participa ativamente de mais um 

carnaval de sucesso em Jaguarão



Em Abril - SeCult faz reunião para 

discutir Semana Farroupilha e outros 

eventos tradicionalistas



SeCult realiza oficina de violão 

com Marcello Caminha



SeCult marca presença em 

eventos locais, como coleta de 

lixo abaixo da ponte



Principais Atividades da SeCult

Janeiro /2018

Fevereiro /2018

Abertura de inscrição para os funcionários que pretendem trabalhar no Carnaval, 

Leilão da Praça de Alimentação e Camarotes, Criada parceria com o desfile 

Serenita Mirim, Participação como apoiador da Motofest.

Organização de reunião com servidores que pretendem trabalhar no CARNAVAL, 

Participação na Chama Crioula, Reunião com Brigada Militar e GTSP –

Seguranças do Carnaval, Apuração do resultado das escolas de samba. 

Março /2018
Apoio ao primeiro campeonato Power Man, Abertura do Cine Clube para rede escolar, 

Apoio a Expedição Kombita, Participação no Festival de Rio Branco Reunião com 

Coralistas para tratar sobre o Coral Municipal

Abril /2018
Reuniões com o Conselho Municipal de Cultura, Participação na ação social Todos no 

Bairro, Abertura da exposição EDUCANTUR, Lançamento do Cd Os Fortins de 

Jaguarão.

Maio /2018 Abertura de exposição de fotografias no Teatro Esperança, Participação no evento 

sobre o Meio Ambiente, Reunião com Comitê Binacional de Fronteira.



Junho /2018
Organização do primeiro Encontro de Canoagem, Organização do primeiro Encontro 

LGBT, Reunião com vereadores para tratar sobre a Semana Farroupilha.

Julho /2018

Recebimento de guias de Turismo ao Município, Planejamento da Semana do Patrimônio de 

Jaguarão, Planejamento da Gincana Cultural com professores, Reunião com o Comitê 

Binacional de Fronteira, Solicitação de abertura de Conta para o Fundo Municipal de Turismo.

Agosto /2018
Reunião para tratar sobre a MOTOFEST, Reunião sobre planejamento da Semana 

Farroupilha, Apoio a mateada alusiva ao dia dos Pais e Campanha do Agasalho 2018, 

Participação na Feira do Artesão, Participação no recebimento do Fogo Simbólico.

Setembro /2018
Participação no XII Encontro Hemisférico de Municípios da América Latina, Participação no ascendimento da 

Chama Crioula em Herval, Abertura da Festa Campeira da Integração, Semana Farroupilha, Participação na 12ª 

Primavera de Museus, Participação no encontro Binacional de Coralistas no Teatro Esperança, Organização do 

Dia Mundial do Turismo em parceria com a UNIPAMPA, Participação na mesa de abertura da UTU

Outubro /2018 Participação na Etapa Nobre de Bicicletas

Novembro /2018
Participação no Festival de Turismo de Gramado, Reuniões para tratar de eventos no município, Food Truck, etc., 

Participação na Semana da Consciência Negra, Rustica alusiva ao aniversário de Jaguarão juntamente com a 

UNOPAR, Organização da Feira Binacional do Livro, Organização do Pedalando com Turismo juntamente com 

a UNIPAMPA.





A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o órgão encarregado de executar e coordenar a política do desenvolvimento do Município e as diretrizes 

do governo municipal para a indústria e o comércio, de realizar estudos sobre a economia do Município, visando à elaboração de programas estimulado

res do incremento e desenvolvimento do setor, de prestar assistência técnica e administrativa às empresas, especialmente às microempresas, de estim

ular a implantação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento de polos industriais e comerciais e de promover medidas de proteção às atividades 

lícitas e dos consumidores e fomentar o empreendedorismo local.



Nossos Atendimentos

5915



558 Total de atendimentos

Confecções de Carteira de Trabalho



42 Total de atendimentos

Vagas de emprego oferecidas SINE



396 Total de atendimentos

Cadastro no SINE



542 Total de atendimentos

Atendimentos no Seguro Desemprego



587 Total de atendimentos

Atendimentos feitos pela Junta Militar



1804 Total de atendimentos

Confecção de Carteiras de Identidade 



528 Total de atendimentos

Atendimentos feitos pelo PROCON



113 Total de atendimentos

Aberturas de MEI



156 Total de atendimentos

Aberturas de Micro empresas

e Aberturas de Empresas de pequeno porte



10 Total de atendimentos

Cursos oferecidos pelo SENAR 





Cabe à Secretaria da Fazenda executar a política fiscal do Município; cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a fiscalização tributária; 

receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros valores do Município; processar a despesas e manter o registro e os controles contábeis de 

administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município; preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas de recu

rsos transferidos para o Município por outras esferas de Governo.



Secretário da Fazenda esclarece serviços 

da pasta e fala da modernização no 

atendimento ao público



Realizações

Tendo em vista o problema 

grave com que nos deparam

os relativo ao atraso da 

conciliação bancaria, 

intensificamos os trabalhos 

neste setor, qualificando a 

equipe, fazendo com que 

hoje 90% das contas estejam 

conciliadas de 09/2014 até 

agora.

Conciliação Bancaria

Realizamos alteração na 

estrutura física, dando maior visi

bilidade aos setores da 

secretaria, num ambiente 

totalmente aberto, onde 

foram transferidos os 

guichês do setor de ICMS 

que antes eram isolados dos de

mais e com contato com 

os usuários por intermédio 

de um vidro, para junto aos 

demais, fazendo com que o ate

ndimento se torna-se 

mais pessoal.

Estrutura Física

Lançamento da promoção 

“IPTU premiado”, que além de 

diminuir a inadimplência que 

atualmente estava em 10% a 

cada parcela, resultante em um 

aumento de 100% do 

pagamento em cota única se 

comparado com o ano de 2017, 

reduz em 90% as tarifas 

bancarias que são cobradas da 

parcela ano.

IPTU Premiado



Realizações

Lançamos o projeto 

“Transporte Legal”, que visa a 

regulamentação, padronização, 

capacitação, entre outros, dos 

diversos tipos de transportes do 

município (Taxi, Motorista de 

aplicativo, Moto Taxi, 

Transporte de Passageiros, 

Fretes) trazendo para os 

contribuintes, maior 

segurança no momento de 

utilizar estes serviços.

Transporte Legal

Iniciamos a implementação de 

ações para o aumento da 

pontuação do PIT “Programa 

de Integração Tributaria”, o qual 

aderimos em 2017, e que reflete 

no índice do repasse do ICMS. 

Atualmente dos 100 pontos 

disponíveis, só pontuamos 15 

(Talões de Produtor), para isso 

já realizamos as reuniões 

iniciais, participamos de seminá

rios

Programa de Integração

Tributaria
Adesão a ata de registro do 

consorcio público do extremo 

sul, para implantação de um 

sistema da empresa SIGESP, 

que realizara a conferencia das 

informações enviadas pelos 

estabelecimentos bancários do 

município, referentes ISSQN de

clarado.

SIGESP





Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente promover a realização de programas de fomento a agropecuária, 

pesca, mineração e meio-ambiente de todas as atividades do Município; assessorar o Executivo Municipal sobre a política da 

agropecuária, pesca, mineração e meio-ambiente, com vista a garantir o controle, a preservação ambiental em benefício da qualidade 

de vida.



Aquisição de Veículos

01 Uma retroescavadeira nova JCB 4 x 4. 

02 Tratores novos John Deere 4 x 4.

01 Trator novo Kaller 4 x 4.



Estradas Rurais
Colocação de bueiros e levantamento da estrada no Passo do 70, par

a evitar alagamentos.

Manutenção diária nas estradas em geral, com colocação de saibro n

os pontos mais críticos.

Recuperação com recapagem saibro no Curral de Pedras.

Patrolamento e abertura de valas em vários corredores, que a mais d

e 5 anos não davam manutenção. 

Alargamento de vários pontos nas estradas principais.

Foram feitos projetos para 10 pontos de rebaixamento estrada para a utilização de 

saibro. Uma já está em funcionamento nas proximidades do Mei’agua o que propo

rcionou a recuperação de Curral de Pedras, Corredor do Umbú e Telho Chico, os 

outros estão em processo de licenciamento.



Extenção Rural

Atualização da Lei do Troca-Troca.

Mais de 7 km de rede agua potável em uma 

parceria entre SDRMA e Lagões onde a secretaria 

colocou o maquinário para abrir valas e colocar os 

encanamentos.

Limpeza e abertura de açudes.

Está em processo licitatório 3 estruturas novas 

para caixas d’agua para as comunidades Casa de 

Lata, Perdiz e Cerrito.

Vacinação Contra a Brucelose na comunidade Sã

o Luiz, Cerro do Matadouro, Perdiz, Casa de Lata 

e na cidade.

Termo de fomento da APRIJ.

170 cestas básicas para 57 produtores. Termo de Cooperação da JaguarLeite.



Meio Ambiente
82 Vistorias para pedidos de poda e supressão pedidos pela comunidade.

162 Denúncias por maus tratos.

200 Mais de 200 castrações no convenio com as clinicas veterinárias.

120 Mais de 120 cirurgias por atropelamento.

72 Mais de 72 atividades para licenciamento.

3000
Mais de 3.000 inscritos no cadastramento dos animais nos bairros para 

posterior castração dos animais das pessoas de baixa renda.



Atividades do Meio Ambiente
Feiras de adoção de uma a duas por mês com 

retorno de adoção em cada feira de 40 a 80%.

Plantio de mudas na orla do rio e no canil 

municipal com auxílio de órgãos como Rotary, 

12° RCMEC.

Encaminhamento de animais silvestres 

apreendidos para o Núcleo de Reabilitação da 

Fauna Silvestre – UFPEL.

Plantio simbólico e apresentação em escolas 

rurais e municipais sobre educação ambiental 

(tema reciclagem, cuidado com as plantas e 

responsabilidade com os animais).

Distribuição gratuita de vacina anticio.

Em cada vistoria realizada no bairro são 

medicados os animais da rua com carrapaticida e 

alguns vermífugos.

Doação de mudas para comunidade em eventos 

realizados.

Elaboração de um decreto para regulamentar os a

nimais soltos em via pública. 

Projeto piloto Lendo para um cão nas escolas que 

tivemos uma atividade no qual será continuado 

bem como nos asilos da cidade.

Projeto de Horto Florestal Municipal.



Serviço de Inspeção Municipal

Visitação aos estabelecimentos de embutidos, 

laticínio e pescado.
Montagem da sala física do S.I.M.

Análise físico-química e microbiológica dos 

produtos de leite e queijo.
Realização de treinamento Boas Práticas de 

Fabricação de pescados.

Monitoramento, fiscalização e reabertura do 

abatedouro municipal.
Treinamento de inspeção de abate de bovinos no 

frigorífico Salaberry.

Atualização do Decreto de Inspeção Municipal e 

suas Normativas.

Treinamento sobre abate de bovinos, embutidos e 

legislações no S.I.M de Pelotas.





Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação elaborar planos programas, e projetos de Assistência Social com objetivo d

e proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à juventude e à velhice; amparar as crianças e adolescentes carentes; 

promover a integração ao mercado de trabalho a partir dos programas sociais.



No mês de abril, o ônibus passou por set

e bairros, entre eles zona rural, com camp

anha de prevenção e atendimento 

à mulher vítima de violência



Habitação

Em 2018 foram distribuídos R$83.000,00 em material de construção. 

Valor recorde investido em doações de material. Foram doados 5.181 

materiais.

Auxilio de mão de obra e material para atingidos pelos temporais.

5 banheiros construídos com auxilio de material e mão de obra 

Assistente Social para setor de habitação e regularização fundiária 

com 450 visitas habitacionais realizadas.



Projeto CASE
Padaria – aumento da produção de pão e 

salgadinhos, abastecendo do Lar de Passagem, 

programas e eventos da SDSH e CAPS

Marcenaria – com a doação de madeira através 

do Ibama, foram construídos 8 beliches para o lar 

de Passagem, armários para o Lar, consertos em 

geral para a manutenção dos prédios vinculados a 

SDSH.

Esporte - início da construção de uma quadra 

poliesportiva 

Implantação da atividade extra de  Dança ritma e 

invernada

Box – campeonato de projetos sociais de todo 

Brasil e Uruguai, com a participação de crianças 

do Projeto CASE

Continuidade da Colônia de férias, implantada em 

2017, nos meses de fevereiro e julho – Primeiro 

governo implantar

Aumento de professores para reforço Escolar Parceria com a Escola Lauro Ribeiro

Manutenção da Horta recuperada em 2017
Elaboração do projeto de revitalização da escola 

junto ao Projeto CASE



Grupo Conviver

Parceria com a Legião da Cruz.

Parceria com o grupo de idosos do SESC para 

plantio de mudas de flores na Praça do 

Desembarque.

Melhora efetiva do baile cumprindo seu objetivo 

de grupo de convivência.

Viagem com objetivos de visitar municípios que 

apresentarem eventos com programação para 

idosos.

Aumento da participação dos idosos nos CRAS. Coral para idosos nos Cras.

Aumento de idosos cadastrados. Adesão ao programa Brasil Amigo do Idoso.



Ações realizadas nos CRAS 
Bolsa família – uma atendente em cada CRAS.

Implantação do Pim/criança feliz com a parceria d

a igreja batista independente.

Aumento do nº de oficinas como de tricô, crochê, 

fuxico, feltro, aulas de Box, aulas de dança para 

usuárias, Programa Dança é Saúde para a comun

idade em geral, coral para idosos, grupo de 

gestantes, grupo de famílias de apenados

Início de cursos de culinária – mensal.

Ações Comunitárias – palestras direcionadas. 

.

Em fase de elaboração projeto de atendimento pa

ra apenados do sexo masculino.

Implantação do Projeto Vida de Gestante 



LAR DE PASSAGEM

Está sendo executado o plano de trabalho para 

funcionárias implantado em 2017.

Inclusão Social das Crianças, em 2018 um dos 

adolescentes começou a trabalhar através do 

Jovem aprendiz.

Monitoramento por câmeras Busca ativa de inserção no mercado de trabalho.

Segunda edição do Programa Apadrinhamento 

Afetivo, com sete crianças apadrinhadas.

Fortalecimento do vincula familiar, a cada 

audiência semestral percebe este avanço no 

aumento de crianças retornando aos seus lares.

Novos beliches e armários feitos no projeto case, 

com madeira doada pelo Ibama.

Participação de cinco adolescentes no curso de c

apacitação através da AGAS, associação gaúcha 

de supermercados, em padaria, vendas 

e açougue.



Dança é Saúde

Programa implantado em 2017, visa a orientação da importância de

uma atividade física.

Atende aproximadamente 250 mulheres.

Programa em todos os bairros da cidade.

Resultados de melhora de auto estima, no tratamento de depressão

e condicionamento físico.





Compete à Secretaria da Educação planejar, coordenar, administrar e executar a 

política educacional, segundo as diretrizes gerais do governo, mantendo com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação da 

pré-escola, do ensino fundamental, médio, técnico e superior, os programas de 

merenda escolar para os alunos das unidades escolares do Município



Prefeitura segue investindo na 

Educação e reforça segurança nas 

escolas municipais



Conselho Municipal de 

Educação inaugura sede



Secretaria de Educação e Desporto 

realiza abertura do ano letivo 2018



Citadino de Futsal 2018 – Organizado 

pelo setor de Esporte da Secretaria 

Municipal de Educação e Desporto



Setor Financeiro

Aquisição ônibus escolar Ore 3 equipado com dispositivo 

para transposição de fronteira do tipo poltrona móvel (DP

M) para embarque e desembarque de estudante com

deficiência ou mobilidade reduzida, para 40 passageiros 

adultos sentados ou 59 estudantes sentados, com mais o 

condutor.

Registro de preços Presencial 050/2018 ocorrido em

22/10/2018 confecção e instalação de grades de ferro

diversos modelos em várias instituições escolares da

rede municipal de educação (EMEIs e EMEFs);

Início da construção de sala de aula na EMEF Marechal 

Castelo Branco.

Reforma da parte dos fundos do telhado e construção

calçada EMEF Dr. João Azevedo;

Recebimento e entrega de material didático para as Esc

olas da Rede (EMEIs e EMEFs – Escolas do Campo);

Apoio logístico na organização de eventos da SMED, Es

colas, Secretarias adjacentes e Prefeitura Municipal;

Cerimonial de eventos promovidos para a Prefeitura atra

vés da SMED.



Setor Recursos Humanos/Administrativo

Contratação emergencial de professores (06) p

ara suprir as necessidades na Educação

infantil, Ensino Fundamental e Ensino

Profissional da rede.

Horas extras, efetividade, vale transporte, 

aposentadorias, férias e documentação

solicitadas no setor;

Monitoramento de programas como: SIMEC,

PDDE interativo, Frequência Escolar BF

(Bolsa Família), PROCERGS das escolas

municipais, atendimento das escolas do

Campo (documentação), etc.

Realização de RS (Regimes Suplementares) 

para suprir as necessidades nas escolas da

rede de professores regentes de classe;



Setor Pedagógico - Educação Especial

Programação do Dia Internacional da Síndrome de Down com palestra de

Gabriel Nogueira, roda de conversa com os pais, depoimento no Programa

Pauta Livre e Cine Pipoca nas escolas.

Criação de grupo de estudos com cuidadores, monitores e intérpretes.

Formação com cuidadores, monitores e intérpretes com as temáticas:

síndrome de Down, autismo e surdez.

Programação do Dia de Conscientização do Autismo com a realização da 1ª 

mostra fotográfica: Um olhar especial, roda de conversa com a Psicóloga

Julhana Seabra e a terapeuta ocupacional Carolina Roldan e a Pedagoga

Marcia Silvana Rodrigues.

Criação do Grupo de estudos da educação especial.

Semana Municipal da pessoa com deficiência de 21 a 28 de agosto/2018.

Realização de programação no dia internacional da Pessoa com deficiência.



Setor Pedagógico - Educação Infantil
Reformas e ampliação de atendimento da EMEI Casa da Criança para o novo 

prédio na antiga Escola Gedeão Faria Santos;

Reforma e entrega de mobiliário novo na EMEI Cebolinha;

Participação nos piqueniques culturais da Biblioteca Pública Municipal;

Tertúlia da Educação Infantil na EMEI Silvinha com as apresentações culturais 

com os alunos das EMEIs e convidados;

1º Feira de Ciências da Educação Infantil na EMEI Silvinha com a participação 

global das crianças da rede;

Desfile da Educação Infantil com a participação das EMEIs e EMEFs

(pré-escolar) do município e a rede privada de ensino;

PIBID da Educação Infantil aplicado em três EMEIs;

Participação das escolas e EMEIs no Pacto Nacional da Alfabetização na

Idade Certa – PNAIC.



Setor Pedagógico - Ensino Fundamental
Abertura do Ano Letivo 2018 com homologação do Calendário Escolar 2018 e 

palestra motivacional aos professores da rede;

Seminário Municipal de Educação (agosto);

Projeto Alfaencontros (Parceria Unipampa) para formação e atualização

docente no ciclo da alfabetização (1º ao 3º anos);

1ª Gincana Estudantil no Largo das Bandeiras com a participação das EMEFs.

Feira Municipal de Ciências com a participação das escolas de Ensino

Fundamental. A etapa das feiras escolares foi acompanhada pela SMED e

já adaptada conforme as normas da BNCC;

Participação no Programa Sorrindo para o Futuro;

Participação no concurso de redações sobre Tradicionalismo;

Participação efetiva nas atividades desenvolvidas pelas escolas do município

e, também nos eventos das secretarias municipais.



Setor Pedagógico - Ensino Médio/Técnico

Parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social e Legião da 

Cruz para aulas práticas no Projeto CASE;

30 anos do Curso Técnico com descerramento de Placa de homena

gem. Aniversário da Escola na comemoração dos seus 63 anos co

m a participação de autoridades do município.



Setor Pedagógico - Educação do Campo

Formação entre as escolas para troca de experiências;

Participação na Semana do Meio Ambiente com a EMATER;

Reformulação dos Regimentos das escolas rurais buscando a

identidade destas instituições;

Atividades festivas nas escolas do campo: hora do conto, festas

juninas, Dia da Criança, Projeto Ecoviver, Páscoa, passeios aos

pontos turísticos da cidade, etc.

Projeto com a Secretaria do desenvolvimento rural

“Lendo para um cão”.



Setor da Merenda
No mês de maio de 2018, realizou-se o 1º 

encontro de capacitação de manipuladores da 

rede municipal de Jaguarão/RS, com o 

objetivo de qualificar o profissional, de orientar 

os manipuladores para o uso adequado de 

EPI’s, orientar sobre a legislação vigente e 

alterações referente a alimentação escolar. O 

2º encontro de capacitação de manipuladores 

ocorreu no mês de novembro de 2018, com 

os mesmos objetivos.

Em agosto realizou-se com as EMEIs, 

educadores, pais e comunidade escolar, a IX 

Mostra da Alimentação Escolar na Educação 

Infantil e IV Mostra da Alimentação escolar 

nos Anos Iniciais: “Mais alimentação saudável, 

menos remédio”. Com o objetivo de estimular 

o consumo de alimentos saudáveis e a 

valorização dos manipuladores de alimentos, 

foram realizadas atividades sobre alimentação 

saudável, através de cartazes, trabalhos 

manuais, receitas além de estimular a 

formação de hábitos alimentares saudáveis.

Durante o ano letivo realizou-se palestras sobre 

alimentação saudável embasadas nos “10 passos 

da alimentação saudável” do Ministério da 

Saúde/Guia alimentar para população brasileira. 

Essa atividade teve como público alvo os 

escolares, educadores e pais e teve o intuito de 

estimular e conscientizar a necessidade de uma 

alimentação equilibrada e variada, além de 

enfatizar sobre os riscos das doenças crônicas 

entre crianças e adolescentes dentre elas: 

pressão alta, sobrepeso, diabetes.

Mensalmente realizaram-se visitas nas escolas 

durante a distribuição dos gêneros alimentícios 

com o objetivo de acompanhar a entrega e o 

recebimento dos alimentos por cada escola, 

analisando a qualidade e a apresentação dos 

gêneros entregues. Além disso, semanalmente, 

quando feitas as entregas, foram realizadas 

orientações aos manipuladores quanto ao 

armazenamento, o prazo de validade, o 

controle de estoque entre outras.



Setor de Esportes

Campeonato Municipal de Futsal de Jaguarão Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS)

Encontro Binacional de Futebol Infantil Integração Binacional de Atletismo Escolar

Escola Binacional de Esportes Náuticos Semana do Aluno Com Atendimento Especial





A Procuradoria-Geral do Município, é órgão de assessoramento 

direto do Prefeito Municipal, com atuação no setor de 

administração geral e competência na área de assistência 

jurídica, representação judicial e extrajudicial.



Regularização fundiária 

beneficia mais de 50 

famílias do bairro Patacão



Município consegue liminar judicial para 

fornecimento de energia elétrica para o 

Mercado Público



+ 50 Beneficiadas pela regularização no bairro Patacão.

Regularização Fundiária



Regularização Fundiária

Atua juntamente com outras secretarias 

(Planejamento e Urbanismo, 

Desenvolvimento Social e Fazenda) na 

regularização fundiária, tendo concluído 

neste ano a regularização do Patacão, e 

iniciada a regularização da Vila Martins e 

Vila Maia.

Atuação junto com a Secretaria da 

Educação, Administração e Fazenda na 

revisão do plano de carreira do 

magistério e a implantação do piso 

nacional do magistério.



291 Memorandos expedidos para as mais diversas secretarias.

Procuradoria Geral do Município

1350 Número aproximado de ações acompanhadas.

50 Ajuizamento de ações de execução fiscal.

76 Emissões de pareceres.

144
Elaboração de contratos e análise de aproximadamente o 

mesmo número de editais.





Cabe ao Gabinete do Vice-Prefeito dar estrutura e informações 

ao Vice Prefeito, para assessorar suas ações administrativas; 

atuar na coordenação, organização e fomento da participação 

popular com vistas à definição do orçamento público municipal



Vice Prefeito participa da 

Cerimônia de Posse da 

nova diretoria da APAE



Gabinete do Vice-Prefeito em pareceria 

com Prefeitura e demais órgãos 

promove campanha do agasalho 2018





Obrigado


