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RELATÓRIO DE GESTÃO 

EXERCÍCIO DE 2021 

 

1. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A estrutura administrativa foi alterada pela Lei Complementar 06/2019 de 11 

de setembro de 2019. 

 

1.1. ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DO 

GOVERNO 

Junta do Serviço Militar. 

 

 
1.2. ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 

Secretaria Municipal de Governo; 

Secretaria Municipal de Controle Interno. 

 

1.3. ÓRGÃOS DE NATUREZA INSTRUMENTAL 

Secretaria Municipal de Finanças; 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

1.4. ÓRGÃOS DE NATUREZA OPERACIONAL 

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente; 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

Secretaria Municipal da Educação; 

Secretaria Municipal de Cultura; 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Eventos; 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação; 

Secretaria Municipal da Saúde; 

Secretaria Municipal de Turismo; 

Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; 

Secretaria Municipal de Pesca. 
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1. INTRODUÇÃO 

As principais ações do município realizadas pela equipe de comunicação 

levaram informações de utilidade pública à população e mostraram a atuação do 

Governo Municipal em diversos setores como Infraestrutura, Educação, Saúde, e 

Assistência Social com execução de vários programas, como, o ―Cesta que Alimenta‖. 

As ferramentas utilizadas pela equipe de comunicação foram as mídias sociais; 

o Facebook, Instagram e Youtube oficial da Prefeitura de Ilha das Flores, além do 

portal da Transparência, Site Oficial da Prefeitura e notícias transmitidas através de 

carros de som. 

A Comunicação esteve presente em todos os eventos do governo municipal, 

assessorando, apoiando e realizando a cobertura para que a informação pudesse ser 

transmitida para a população. Este relatório apresenta as principais ações 

desenvolvidas pelas secretarias de: Educação, Governo, Finanças, Infraestrutura e 

Habitação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Administração, Agricultura e Meio 

Ambiente, Esporte, Cultura e Eventos. 

 

 
2. AÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2021 

 
 

2.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Prefeito realiza primeira reunião com secretários para alinhar condutas e 

diretrizes para os próximos meses 

Em 28 de janeiro, o prefeito Robson Martins, 

acompanhado da vice-prefeita Nizinha, reuniu 

em seu gabinete os secretários municipais, 

com o objetivo de estabelecer condutas e 

diretrizes de trabalho para os próximos 

meses. 
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O encontro também serviu para os secretários apresentarem um breve diagnóstico 

das suas secretarias, percebido nestes primeiros dias da Administração Municipal. 

 

 
Aniversário de 62 anos da Cidade 

 
O município de Ilha das Flores 

completou 62 anos de emancipação 

política, em 30 de janeiro. Na 

oportunidade, o Prefeito Robson Martins, 

acompanhado dos vereadores, 

familiares, e demais autoridades 

participou da missa em ação de graças 

ao aniversário da princesa do baixo São 

Francisco. As atividades festivas iniciaram às 09h com a missa na Igreja Matriz de 

Santo Antônio. Logo em seguida, ocorreu jogo comemorativo na quadra Jocelino 

Alves no povoado serrão. Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, 

as atividades alusivas à festa do município foram bastante reduzidas para evitar a 

aglomeração da população. 

 

 
Site Repaginado 

 
Pensando na melhor acessibilidade do 

povo ilha-florense, repaginamos o nosso 

site deixando-o de forma mais acessível e 

transparente! Acesse: 

www.ilhadasflores.se.gov.br 

http://www.ilhadasflores.se.gov.br/
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100 Dias de Compromisso com o Trabalho 

 
O Governo Municipal de Ilha das 

Flores, faz uma apuração das ações 

dos primeiros 100 dias de mandato do 

prefeito Robson Martins. No comando 

do Poder Executivo, o gestor 

municipal Robson Martins, sempre 

prezou pelo compromisso com o 

trabalho, em favor da população ilha- 

florense. Dentre as principais 

atividades, realizamos em janeiro, 

uma vistoria inicial com os secretários 

pela sede do município e povoados, participamos de reuniões importantes 

relacionadas a obras na cidade, mesmo com a pandemia realizamos a tradicional 

Festa de Bom Jesus dos Navegantes seguindo a todos os protocolos do Ministério da 

Saúde, comemoramos os 62 anos da nossa Princesinha do Baixo São Francisco, e 

recebemos as primeiras doses da vacina contra a covid-19. Já em fevereiro, 

realizamos planos de retomada das aulas presenciais, participamos da solenidade na 

Junta Militar em que empossou o prefeito Robson como presidente da Junta, nossos 

secretários participaram de reuniões importantes onde eles puderam adquirir 

conhecimentos relevantes em suas pertinentes áreas para os próximos anos de 

gestão, realizamos o Carnaval da Assistência Social, levando alegria para os ilha- 

florenses em tempos de pandemia, o chefe do executivo Robson Martins participou 

de encontros em Brasília na Confederação Nacional de Municípios (CNM) em busca 

de melhorias para Ilha das Flores, e inauguramos a pavimentação da Rua Maria 

Cecília Santos, no Povoado Serrão. Em março, executamos a Busca Ativa Escolar do 

projeto Fora da Escola não Pode, promovemos ações durante todo o mês em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher, participamos de reuniões na DESO, 

CODEVASF para buscar melhorias para as obras do município, recebemos 

exemplares de livros para integrar o acervo da Biblioteca Pública Municipal Santa 

Maria Gorette, promovemos eventos da Semana Pedagógica, distribuímos materiais 

para os agentes de saúde e de endemias, desinfetamos prédios municipais, 
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ambulâncias e escolas, inauguramos a pavimentação asfáltica da Rua Dom Távora, 

onde contamos com a presença do ex-prefeito e presidente da FAMES Cristiano 

Cavalcante, e do ex-deputado federal André Moura. 

 

 
Conquista do Hino Municipal 

 
'Hino oficial de Ilha das Flores'. Agora é 

real oficial! Ilha das Flores tem o seu 

hino municipal! 

Por meio da indicação n.' 45/2021 da 

vereadora Cícera Tenório, no dia 25 de 

agosto foi assinado pelo gestor Robson 

Martins o projeto de lei n.' 12 que instituiu o hino municipal de Ilha das Flores, onde 

logo após foi levado a Câmara Municipal de Vereadores sendo aprovado com êxito. 

"Vem, vem ver Ilha das Flores, nossa história confirmar Visitar o Velho Chico e neste 

Rio se banhar Nosso povo hospitaleiro gosta de comemorar. 

As festas com alegria e aos visitantes agradar" 

[Trecho do Hino Municipal de Ilha das Flores Letra: 

Amazilde Gonçalves dos Santos; 

Valdineide Dantas dos Santos; 

Música: Amazilde Gonçalves dos Santos e Maestro Luiz Carlos Paranhos. 

Arranjo: Maestro Luiz Carlos Paranhos] 
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Reunião com vereadores para tratar de pautas importantes e sobre a Audiência 

Pública 

Ainda durante esta quarta-feira (24), o 

gestor municipal, Robson Martins, 

recebeu os vereadores em seu gabinete 

para uma reunião de rotina visando tratar 

de pautas importantes para a população 

e sobre a Audiência Pública do Poder 

Executivo que será realizada nesta 

sexta-feira (26). 

 

 
Abertura do Natal Luzes e Flores 

 
A abertura da iluminação do Natal — 

Luzes e Flores, ocorrida na noite desta 

quarta-feira (1), foi um sucesso. 

A Praça da Matriz ficou completamente 

lotada de moradores e visitantes, 

principalmente, por famílias que levaram 

seus filhos para assistirem ao espetáculo. 

O evento contou com a chegada do Papai 

Noel, entrega de flores, queima de fogos e apresentação da Lira Senhora Santana de 

Aquidabã. A solenidade foi prestigiada pelo gestor Robson Martins e a primeira-dama 

Neide, a vice-prefeita Nizinha, vereadores, secretários, o presidente da Fames e ex- 

prefeito Cristiano Cavalcante e toda a população ilha-florense. O melhor Natal do 

Baixo São Francisco é em Ilha das Flores! 
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Reunião na Deso sobre tarifa do Esgotamento Sanitário 

 
Nessa segunda-feira (13), o gestor Robson 

Martins junto ao advogado do município 

Alexsandro Juchum e os vereadores, 

participaram de uma reunião na Companhia de 

Saneamento de Sergipe (Deso). O gestor 

Robson e a sua equipe foram recebidos pelo 

presidente da Deso, Carlos Melo. Na 

oportunidade, foram abordados pontos 

relevantes para melhorias do município, a exemplo, da tarifa do esgotamento 

sanitário, que em acordo com o presidente Carlos Melo, a tarifa será suspensa 

temporariamente, onde será feito um estudo de tarifa social e conscientização com a 

população. 

2.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

Peixamento na festa de Bom Jesus dos Navegantes 

Neste domingo (24), a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em 

parceria com a Secretaria de Agricultura, 

realizou ação de repovoamento no rio 

São Francisco em nosso município. O 

peixamento foi realizado no porto 

próximo da orla onde foram lançados 50 

mil alevinos nas águas do Velho Chico. Tradicionalmente, o Peixamento de Ilha das 

Flores acontece durante a festa de Bom Jesus dos Navegantes. 
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Peixamento na festa de Bom Jesus dos Navegantes no povoado Serrão 

 
 

Peixamento no Povoado Serrão • No 

dia 7 de fevereiro, a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF) em parceria com a 

Secretaria de Agricultura, atuou em 

mais uma ação do repovoamento no Rio São Francisco em nosso município. Desta 

vez, o peixamento foi realizado no porto do Povoado Serrão, que na oportunidade 

foram lançados 50 mil alevinos nas águas do Velho Chico. O evento acontece 

tradicionalmente durante a festa de Bom Jesus dos Navegantes. Na oportunidade, 

estiveram presentes o Prefeito Robson Martins, o corpo de secretários da 

administração municipal e vereadores. 

 

Campanha contra a Febre Aftosa  

O Governo Municipal de Ilha das 

Flores, através da Secretaria 

Municipal da Agricultura, informa que 

a Campanha de Vacinação da Aftosa 

já começou! A Febre Aftosa é uma 

doença infecciosa aguda que causa 

febre, seguida pelo aparecimento de 

vesículas (aftas), principalmente na 

boca e nos pés de animais de casco 

fendido (que têm 2 dedos do pé). A 

doença é causada por um vírus do 

qual existem 7 tipos, que produzem 

sinais clínicos similares. Por isso é importante que você, criador, proteja todo o seu 

rebanho e vacine-o na primeira etapa da campanha, que começou dia 1 de maio e irá 

até o dia 31. Pecuarista, ao vacinar seu gado, procure a Secretaria de Agricultura do 

município ou a Emdagro munidos de nota fiscal e faça a sua declaração. 
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Busca Ativa para reorganizar a Feira Livre 

O Governo Municipal de Ilha das Flores, 

através da Secretaria Municipal da 

Agricultura, realizaram uma ação de Busca 

Ativa com os comerciantes da feira livre do 

nosso município. A ação teve como objetivo 

buscar uma reorganização na feira livre 

através de um novo recadastramento, assim 

como também oferecer melhores condições 

de trabalho aos comerciantes. Na ação desenvolvida, pudemos contar com o apoio 

da Secretaria Municipal da Saúde e com a equipe de Vigilância Sanitária do município. 

 
Prefeito visita prédio onde Balança Rodoviária será implantada 

Na manhã desta quarta-feira, 30, o 

gestor Robson Martins esteve presente 

no prédio que será implantada a balança 

rodoviária. O instrumento de pesagem 

irá auxiliar a todos os rizicultores ilha- 

florenses, proporcionando mais 

empregos, e movimentando a economia 

local. Na ocasião, estiveram presentes a 

vice-prefeita Nizinha, o secretário da 

Agricultura do estado de Sergipe André Bomfim, o deputado federal João Daniel, o 

presidente da Cooperflores Caio Castro. 
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Reunião com os prefeitos do Baixo São Francisco para solucionar os problemas 

acerca da Coleta de Lixo 

No dia 20 de agosto, o gestor Robson 

Martins participou de uma reunião com 

alguns prefeitos do Baixo São 

Francisco, no município de Santana do 

São Francisco. 

A reunião aconteceu com o propósito de 

solucionar os problemas acerca da 

coleta de lixo. Além do gestor de Ilha 

das Flores, marcaram presença os prefeitos e vice-prefeitos das cidades de Santana 

do São Francisco, Brejo Grande, Neópolis, Malhada dos Bois, Cedro de São João, 

Telha, Propriá. 

 
Entrega das Sementes de Arroz para as famílias rizicultoras 

No início da tarde desta sexta-feira (3), no 

povoado Serrão, foi sucedida a entrega das 

sementes de arroz para os rizicultores do 

Baixo São Francisco. Noventa toneladas 

de sementes foram distribuídas e mais de 

mil famílias que dependem dessa renda 

serão beneficiadas com as sementes de 

arroz. As sementes foram adquiridas 

através da parceria do Governador do Estado de Sergipe Belivaldo Chagas, o 

secretário de Estado da Agricultura Zeca da Bomfim, o gestor municipal de Ilha das 

Flores Robson Martins, a secretária municipal da Agricultura Cely Calumby e a 

Cooperflores. Além das autoridades citadas acima, estiveram presente na solenidade 

de entrega das sementes, a primeira-dama Neide Nascimento, a vice-prefeita Nizinha, 

os secretários e vereadores, os deputados federais Fábio Mitidieri e Fábio Reis, o ex- 

governador Jackson Barreto, o presidente da FAMES Cristiano Cavalcante. 
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Projeto Peixe na Lagoa  

Na manhã desta quarta-feira (1), o 

Governo Municipal de Ilha das Flores, 

por meio da Secretaria Municipal da 

Agricultura, realizou a ação Peixe na 

Lagoa, em parceria com a Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o 

Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiro e Agricultura do Betume (Piscicultura). Na ocasião, o gestor Robson junto 

a secretária Cely Calumby realizaram a entrega dos alevinos aos pequenos 

piscicultores que se cadastraram na ação. Também participaram da entrega a vice- 

prefeita Nizinha, a primeira-dama Neide e secretários. 

 

 
O gestor, juntamente a secretária de Agricultura e o diretor do Banco do 

Nordeste, entrega boletos quitados do Pronaf 

Na manhã desta quarta-feira (22), o gestor 

Robson Martins reuniu-se com o diretor do 

Banco do Nordeste, Valfran, o agente 

financeiro Fernando e a secretária da 

Agricultura, Cely Calumby, para discutirem 

sobre o Pronaf. 

Na ocasião, foram entregues os boletos 

quitados do Pronaf (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) às 50 pessoas. 
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Reunião para traçar medidas alternativas para reduzir os prejuízos da safra de 

arroz 

No dia 28 de dezembro, o prefeito Robson 

Martins, na companhia da secretária municipal 

da Agricultura @calumbyy84.celly, reuniu-se 

com os demais prefeitos do Baixo São 

Francisco para tratarem da atual situação dos 

rizicultores. A reunião aconteceu na cidade de 

Propriá, com a presença do presidente da 

Federação dos Municípios do Estado de 

Sergipe (Fames) @cristianorcavalcante e do secretário da Agricultura do Estado 

@zecadasilvase, para traçar medidas alternativas para reduzir os prejuízos da safra 

de arroz. 

 

 
Reunião na Codevasf para tratar dos prejuízos da safra de arroz após fortes 

chuvas 

No dia 29 de dezembro, o gestor Robson 

Martins, junto aos demais prefeitos do Baixo São 

Francisco, participou de uma reunião com o 

superintendente da @codevasf, @marcosbmse. 

Na circunstância, foi abordado sobre os impactos 

das chuvas nas safras de arroz da região e as 

estratégias para a redução dos prejuízos aos 

produtores. O superintendente Marcos Alves se 

dispôs a ajudar os rizicultores da região afetada com os maquinários da @codevasf. 
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2.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 
 
 

Ilha das Flores sempre prezando pelo Compromisso com os Servidores 

 
 
 

A Prefeitura de Ilha das Flores, 

através da Secretaria de Finanças, 

informa aos servidores ilha-florenses 

que o pagamento do salário foi 

efetuado e estará na conta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prefeitura promove Audiência Pública 

 
Foi realizada uma Audiência Pública 

no dia 6 de maio. A sessão contou 

com a participação de várias pessoas 

tanto de forma online quanto 

presencial, seguindo todos os 

parâmetros sanitários. Durante o 

evento, o gestor Robson Martins e 

alguns secretários falaram da 

importância do evento para construir um orçamento de forma participativa e 

transparente para os investimentos dos anos seguintes da gestão, atendendo aos 

anseios da população Ilha-florense. 
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Auxílio financeiro disponível para os Artistas Locais 

 
O Governo Municipal junto a Secretaria Municipal de 

Esporte, Cultura e Eventos, informa que o auxílio da Lei 

Aldir Blanc já está disponível para os artistas locais. 

A Lei Aldir Blanc prevê auxílio financeiro aos artistas, que 

durante a pandemia estão sofrendo com a falta de 

oportunidades no mercado de trabalho. 

 
 
 

 
13º salário quitado 

 
O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da 

Secretaria Municipal de Finanças, informa que a 2ª 

parcela do 13° Salário de todos os funcionários já 

está na conta! É o Governo Municipal honrando o 

compromisso com os servidores públicos e 

valorizando o trabalho de cada um! 
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2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 

 
Projeto Dom Távora promove negócios que contribuem para a segurança 

alimentar, que permita a inclusão pelo trabalho e pela renda de maneira 

sustentável 

Na manhã desta quinta-feira (4), a 

Prefeitura de Ilha das Flores, através 

da Secretaria de Turismo, e o Projeto 

Dom Távora, realizou um passeio de 

barco pelo leito do Rio São Francisco, 

com jovens e mulheres na sua 

maioria, para apresentar sobre o 

Projeto e suas finalidades. O projeto 

é uma ação do Governo do Estado de 

Sergipe em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), 

e realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da 

Pesca (SEAGRI), com o intuito de promover negócios agropecuários e não pecuários 

que contribuam para a segurança alimentar e permitam a inclusão pelo trabalho e pela 

renda de maneira sustentável. Alguns municípios com Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) muito baixo, recebem esse suporte, apoio financeiro e incentivo para 

desenvolver negócios em áreas como a criação de animais, produção de artesanato 

e turismo rural. 

 

 
Encontro de gestores municipais de Turismo 

 
Na manhã desta última terça-feira (10), 

o secretário de Turismo Alamarque e o 

diretor de Turismo do município de Ilha 

das Flores, Célio Silva, participaram do 

Encontro de Gestores Municipais de 

Turismo de Sergipe. No encontro, o 

secretário de Turismo do Estado 



Governo Municipal de Ilha das Flores 
―Compromisso com o Trabalho‖ 

Rua Graccho Cardoso, nº 92 – Centro – Ilha das Flores/SE – 49990-000 
Telefone: (79) 3377-1000 

E-mail: controleinterno@ilhadasflores.se.gov.br 

 

 

Primeira pessoa vacina no município 

Ilha das Flores recebeu no início da manhã de hoje 

(20), as primeiras 40 doses de vacina contra o 

coronavírus, vindas do Instituto Butantan, de São 

Paulo, via Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
A primeira pessoa vacinada no município foi o senhor 

Jorge Feitosa, Técnico do Centro de Triagem de 

Síndrome Gripal, que atua na frente na linha de 

frente contra a Covid-19 .Em seguida foram 

 

@salesneto abordou a gestão descentralizada do turismo, políticas públicas com foco 

territorial e a importância do mapa do turismo brasileiro. Foi apresentado o Programa 

de Regionalização do Turismo, que tem o objetivo de apoiar a gestão, estruturação e 

a promoção do turismo no Brasil com vistas à promoção do desenvolvimento regional. 

Sales Neto ainda destacou a importância da gestão estadual e municipal de turismo e 

em ter uma equipe técnica especializada e qualificada na formação das Secretarias 

Municipais de Turismo. 

 

 
2.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

imunizados mais profissionais da saúde. 
 

Recomendações: Covid-19 
 

 

 

Previna-se! A pandemia não acabou! 
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Projeto de Lei sancionado para aquisição de Vacinas 

 
É com imensa alegria e esperança no coração 

que venho informar que hoje (19), sancionei o 

Projeto de Lei n° 06/2021 aprovado por 

unanimidade por meus amigos vereadores, que 

resulta na aquisição de vacinas contra a Covid- 

19. 

 

 

 

 

 
Ação para promover os cuidados necessários contra a Covid-19 nas feiras livres 

 
O Governo Municipal de Ilha das Flores, 

através da Secretaria da Saúde, realizou ontem 

(6), na feira livre, mais uma ação intensificando 

os cuidados para combater a covid-19. As 

equipes fiscalizaram o uso correto das máscaras, 

o uso constante do álcool em gel, e orientaram 

os feirantes e a população. Compromisso com o 

trabalho! 

 

 
 

Força Tarefa da UFS realiza testagem em massa para verificar os índices de proliferação do vírus do 

Coronavírus 

Na manhã desta terça-feira (4), o Governo 

Municipal de Ilha das Flores, através da 

Secretaria Municipal da Saúde em parceria com 

a Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

realizaram a testagem em massa na população 

ilha-florense, por meio da Força Tarefa Contra a 

Covid-19. Foram realizados os testes Rápido e 

RT-PCR. A Força Tarefa aconteceu na quadra de 

esportes da Escola Municipal Formosa, com um 

suporte que seguiu todos os protocolos sanitários 

contra a proliferação do vírus. Governo 

Municipal de Ilha das Flores "Compromisso com 

o Trabalho" 
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Carreta Amigo do Peito realiza exames preventivos  

 
O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da 

Secretaria Municipal da Saúde, trouxe a Carreta 

Amigo do Peito para o município com o objetivo de 

realizar exames que irão ajudar na prevenção de 

possíveis problemas de saúde das mulheres ilha- 

florenses. A Carreta Amigo do Peito realizará mais 

de 150 exames preventivos que foram agendados, 

seguindo a todos os protocolos de cuidados 

sanitários. Na ocasião, estiveram presentes o 

prefeito Robson Martins, e o secretário da Saúde 

Rogério Feitosa. 

 

 

 
geladeira doada pela Energisa 

Secretaria Municipal de Saúde recebeu uma 

 

O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da Secretaria 

Municipal da Saúde, recebeu nesta segunda-feira, 28, uma 

geladeira doada pela Energisa. 

O eletrodoméstico foi recebido pelo secretário da Saúde, 

Rogério Feitosa, e irá auxiliar no armazenamento dos 

imunizantes contra a covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde recebe câmara conservadora doada pelo 

Governo do Estado 

O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da Secretaria 

Municipal da Saúde, recebeu nesta terça-feira (13), uma câmara 

conservadora doada pelo Governo do Estado. 

O aparelho foi recebido pelo secretário da Saúde, Rogério Feitosa, e já 

foi instalado no posto de saúde da sede da cidade para auxiliar na 

conservação dos imunizantes contra a covid-19. 
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Capacitação dos funcionários da Saúde acerca do Prontuário Eletrônico 

 
Na última quinta-feira (29), o Governo Municipal de 

Ilha das Flores, através da Secretaria Municipal da 

Saúde, forneceu uma capacitação acerca da implantação 

do prontuário eletrônico na Unidade Básica de Saúde da 

sede do município para os agentes de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe da Saúde realiza ação na feira livre para combater a Covid-19 

 
A Secretaria Municipal da Saúde, com o apoio do 

Governo Municipal de Ilha das Flores, realizou nessa 

segunda-feira (16), uma ação na feira livre 

intensificando os cuidados para combater a covid-19 e 

orientando os comerciantes. O secretário de Saúde 

Rogério Feitosa junto das enfermeiras Aracely e 

Andreza, da farmacêutica Jesse Francisca, do 

cirurgião-dentista Marcos Pablu, agentes de endemias 

e agentes de saúde realizaram panfletagem, 

fiscalizaram e conscientizaram o uso correto das máscaras, o uso constante do álcool em gel, orientaram os 

feirantes, os munícipes e a população das cidades circunvizinhas que estavam presentes hoje na feira e 

distribuíram máscaras. A pandemia não acabou, e a Secretaria Municipal da Saúde e o Governo Municipal 

estão sempre juntos pensando na saúde e no bem-estar de toda a população. Com o apoio de todos iremos 

aos poucos vencendo essa batalha e voltando a normalidade! Governo Municipal de Ilha das Flores 

"Compromisso com o trabalho" 
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Ilha das Flores não registra nenhum caso de Covid-19 

 
E fora dos stories, o Boletim Covid-19 de Ilha das Flores tá 

como?? 

ZERADO! 

 
Nesta sexta-feira (27), nenhum caso de infecção pelo novo 

coronavírus foi registrado. 

Zeramos os casos, mas devemos continuar nos cuidando! 

 

 

 

 

 

1º Amamenta Ilha 

 
Durante a manhã desta quarta-feira (22), aconteceu na 

Praça Matriz de Santo Antônio o 1° Amamenta Ilha. 

A Secretaria Municipal da Saúde em parceria com o 

Governo Municipal ofertou diversos serviços em 

benefício da saúde das gestantes e puérperas. Entre os 

serviços, estavam: aferição da pressão arterial e 

glicemia, serviços odontológicos, roda de conversa, a 

hora do mamaço, atividades dinâmicas com a equipe 

do NASF, pintura de barriga (representando a 

despedida da barriga e desse momento tão mágico para as gestantes), massagem relaxante e entrega de 

brindes. O momento foi de muita alegria, uma oportunidade que muitas mulheres trocaram informações e 

experiências. Sem contar no show de fofura das crianças que também participaram com as suas mamães. Foi 

um evento cheio de informações e profissionais capacitados, que se empenharam em fazer deste evento 

itinerante um momento de descontração para todos neste 1° Amamenta Ilha. Além das convidadas gestantes 

e puérperas que brilharam nesta ação, também participaram, a primeira-dama Neide, a vice-prefeita Nizinha, 

secretários e vereadores. 
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• Outubro Rosa • 

 
Outubro é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, 

por isso é conhecido por Outubro Rosa. O objetivo da 

campanha é conscientizar a população e incentivar a 

realização de exames preventivos para detectar a doença 

precocemente. Comemorada em todo o mundo, a iniciativa 

partiu da Fundação Susan G. Komen for the Cure no início 

dos anos 90 nos EUA. Durante o mês de outubro várias ações 

de combate ao câncer de mama (mamografias e eventos) eram 

realizadas em diversos estados daquele país. Na época 

também foi realizada a primeira Corrida pela Cura e os 

participantes receberam um laço rosa para simbolizar a luta 

contra a doença. No Brasil, a primeira ação do Outubro Rosa ocorreu em 2002. A iluminação de monumentos 

em tons de rosa é uma das formas de chamar a atenção para campanha e foi assim que em 2 de outubro de 

2002 o Brasil deu início ao movimento, com a iluminação do Obelisco do Ibirapuera/SP. Cuidar da sua saúde 

é um gesto valioso. Faça o autoexame previna-se! 

 

 

Reunião com a deputada estadual Kitty Lima sobre emenda para castração 

 
Na tarde desta sexta-feira (15), o gestor 

municipal Robson Martins, na companhia do 

veterinário do município @aricravo, o 

secretário da Saúde @rogeriofeitos e do 

secretário de Obras @maurilio_vitor, reuniram- 

se com a deputada estadual @depkittylima para 

tratarem da emenda destinada à castração de 

animais. Na oportunidade, a deputada estadual 

orientou sobre a emenda de 20 mil reais que será 

destinada ao incentivo e castração de animais e 

sobre as políticas públicas da causa animal. A castração evita doenças, prolonga a vida do bichinho e evita 

crias indesejadas. 

Chega de abandono! 

Quem ama, castra! 
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Dia de Multivacinação 
 

Durante a manhã deste sábado (16), a Secretaria 

Municipal da Saúde realizou o Dia D da Campanha 

Nacional de Multivacinação. 

O Dia D da Multivacinação visou atualizar a Caderneta de 

Vacinação do seu público-alvo, crianças e adolescentes 

menores de 15 anos. 

 

 
 

A Secretaria da Saúde enfatiza a importância da 

vacinação, principalmente por diminuir a existência e contribuir para o controle e a erradicação das doenças 

que podem ser evitadas com a vacinação nas crianças e adolescentes. 

Novembro Azul   

 
Mês dedicado à saúde do homem! 

 
A campanha do Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar 

os homens para terem uma frequência maior em consultas 

médicas e realizem exames regularmente. Este mês é dedicado 

às doenças que atingem os homens, mas principalmente ao 

câncer de próstata. Esse tipo de câncer é o segundo que mais 

causa mortes entre homens e a cura é possível se houver um 

diagnóstico precoce. Sua saúde merece atenção! Previna-se! 

 

 

2.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Prefeito visita obras que estavam em execução na cidade 

A Ilha das Flores é um verdadeiro canteiro de obras. São várias obras em andamento 

na cidade. No dia 14 de janeiro, o Prefeito Robson Martins, ao lado do Secretário de 

infraestrutura Vitor, do Secretário de Esporte, Cultura, e Eventos Michel, Secretário 

de Assistência Social Ricardo Brito, Jorge Melo, e Rozi visitaram algumas obras que 
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estão em plena execução na cidade. 

Uma delas é o pórtico que está sendo 

construído no povoado serrão, povoado 

este que é a porta de entrada para o 

nosso município. 

 
 
 
 

 

Gestor visita pontos turísticos da cidade e busca meios de revitalizar o cais do 

povoado Serrão para a festa de Bom Jesus 

Dando continuidade as visitas, a 

administração municipal busca meios 

de revitalizar o cais do povoado 

serrão, em preparação para a festa de 

Bom Jesus dos navegantes do 

povoado. 

 
 
 

Inauguração da pavimentação da rua Maria Cecília 

Na tarde de ontem, 26, a Prefeitura de Ilha das 

Flores, através da Secretaria de Obras 

inauguraram no povoado Serrão, na Rua Maria 

Cecília Santos (Rua da Associação), a obra de 

pavimentação. 

Maria Cecília, mais conhecida por 

Mamãe/Vovó Cecília, era bisavó da vereadora 

Manuela Pereira, e parteira da região. A rua 

recebe este nome em homenagem a esta grande 

mulher. 

Estamos realizando um antigo sonho dos 

moradores, assim proporcionando bem-estar e qualidade de vida à comunidade. 

Estiveram presentes no evento o prefeito Robson Martins, acompanhado da vice-prefeita Nizinha, secretários 

e vereadores. 
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• Operação Tapa Buraco • 

O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da Secretaria 

Municipal de Obras, informa que desde a última sexta-feira 

(14), está sendo realizado o recapeamento asfáltico das 

rodovias estaduais do nosso município. 

O gestor Robson Martins junto ao DETRAN enviou um ofício 

ao DER solicitando tais reparos nas rodovias. A manutenção 

dos acessos ao município de Ilha das Flores foi realizada 

através do Governo do Estado de Sergipe. 

 

Inauguração da pavimentação asfáltica da rua Dom Távora 

Na tarde de hoje (31), participei da inauguração 

da pavimentação asfáltica da Rua Dom Távora 

(Rua Nova). Pude demonstrar mais uma vez 

meu respeito e compromisso com a população 

de Ilha das Flores, sempre com o objetivo de 

proporcionar qualidade de vida. Mais uma 

inauguração de pavimentação, dessa vez 

asfáltica, com a ruas sinalizadas e iluminadas. 

Também participaram deste evento a vice- 

prefeita Nizinha, a primeira-dama Neide, 

secretários e vereadores, o presidente da 

FAMES e ex-prefeito Cristiano Cavalcante, e o 

ex-deputado federal André Moura. É sempre uma enorme satisfação poder honrar o lema da nossa gestão em 

prol da nossa população, compromisso com o trabalho! 
 

Inauguração das reformas das Unidades 

Básicas de Saúde dos povoados Serrão e Genipapo 

Hoje (27), o Governo Municipal de Ilha das 

Flores, entregou à população ilha-florense 

duas (2) Unidades Básicas de Saúde 

totalmente reformadas, sendo uma delas, 

localizada no povoado Serrão, e a outra, 

localizada no povoado Genipapo. 

Marcaram presença nestas inaugurações o 

gestor Robson Martins acompanhado da 

primeira-dama Neide Nascimento, a vice- 

prefeita Nizinha, vereadores e secretários. 

Compromisso com o trabalho! 
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O prefeito de Ilha das Flores e o Superintendente da Codevasf realizam vistoria 

na Orla 

• Final de semana chegou, mas o trabalho não pode parar!!! • 

Na manhã deste sábado, 3, recebi o superintendente e o engenheiro da 

Codevasf, Marcos Alves e Elton, respectivamente. 

Eles se disponibilizaram em realizar uma vistoria quanto antes na 

nossa Orla, para que na segunda-feira, 5, tenhamos uma reunião para 

traçarmos a melhor solução para sanar este transtorno e devolvermos 

este ponto turístico e de lazer para o povo ilha-florense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governo Municipal realiza manutenção corretiva na rede de esgoto 

 
 

O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da Secretaria 

Municipal de Obras realizou na manhã desta quarta-feira (7), 

uma manutenção corretiva na rede de esgoto no povoado 

Jenipapo. 

 

 
As manilhas foram removidas para serem recolocadas num 

nível mais abaixo, pois a população estava enfrentando diversos 

problemas que foram ocasionados com as fortes chuvas. 

Inclusive, foi realizada a higienização de todo o canal. 
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Inauguração da reforma da Unidade Básica de Saúde Senhora Sant’Ana 

 

 
Na tarde desta sexta-feira (30), o gestor Robson Martins, 

juntamente a primeira-dama Neide Nascimento, os 

vereadores e secretários, entregaram a obra da reforma da 

Unidade Básica de Saúde Senhora Sant'Ana. 

 

 
A UBS fica localizada no povoado Aroeiras e trará mais 

saúde, conforto e serviços de qualidade para a população 

Aroeirense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguração da Praça Matriz Santo Antônio 
 

 

• Trazendo o lazer e diversão aos ilha-florenses • 

A reinauguração da Praça Matriz Santo Antônio 

aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (13). E trará 

bem-estar e momentos inesquecíveis para a população 

ilha-florense 

A entrega da Praça Santo Antônio contou com a 

presença do gestor municipal Robson Martins, a 

primeira-dama Neide Nascimento, a vice-prefeita 

Nizinha, os secretários, vereadores, e amigos do gestor, 

a prefeita de Capela Silvany Mamlak, o presidente da 

Fames Cristiano Cavalcante, o ex-deputado federal 

André Moura e o vice-prefeito de Feira Nova Jandinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura de ordem de serviço para a reconstrução da Pavimentação Asfáltica que liga o município 

de Pacatuba ao município de Brejo Grande 
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Grande conquista para os municípios do Baixo São 

Francisco! 

Na manhã desta sexta-feira (3), em Brejo Grande, foi 

realizada a assinatura de ordem de serviço para a 

reconstrução da pavimentação asfáltica — através do 

Programa Pró-Rodovias — que liga Pacatuba ao 

município de Brejo Grande. A ordem de serviço foi 

assinada pela prefeita de Pacatuba Manuella Martins, o 

prefeito de Brejo Grande Clysmer Ferreira e o prefeito de 

Ilha das Flores Robson Martins. Na solenidade, estavam o 

gestor municipal de Ilha das Flores Robson Martins, a 

primeira-dama Neide Nascimento, a vice-prefeita Nizinha, o governador Belivaldo Chagas, o ex-governador 

Jackson Barreto, o presidente da FAMES Cristiano Cavalcante, os deputados federais Fábio Reis e Fábio 

Mitidieri, os vereadores: Serginho, Du Moto Bike e Wesley de Noca. 

 

 
O prefeito Robson Martins na apresentação do Projeto Canal Xingó com o Ministro de 

Desenvolvimento Rogério Marinho 

O gestor municipal, Robson Martins, na manhã desta 

quarta-feira (27), participou da apresentação do 

Projeto Canal do Xingó. O evento aconteceu no 

município de Propriá e contou com a presença do 

ministro @rogerio.smarinho. 

O ministro do Desenvolvimento Regional fez a 

apresentação oficial do projeto juntamente com 

autoridades políticas de diversas cidades 

circunvizinhas e representantes dos órgãos 

responsáveis pela realização do projeto, como, a 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 

A construção do Canal de Xingó irá beneficiar mais 

de 3 milhões de pessoas. O Canal de Xingó será 

construído a partir da cidade de Paulo Afonso-BA, 

passando por Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da 

Glória, em Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrega do calçamento do povoado Aroeiras 
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Ao final da manhã dessa quarta-feira (22), o gestor 

municipal Robson Martins, na companhia da vice-prefeita 

Nizinha e o secretário de Obras Vitor, entregou a obra do 

calçamento do povoado Aroeiras. Com a entrega da obra, 

o resultado será a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores da localidade. Essa obra é resultado de muito 

trabalho e compromisso com os ilha-florenses! Junto a 

inauguração do calçamento, também aconteceu a 

assinatura de Ordem de Serviço para a construção da 

Quadra Poliesportiva do povoado Aroeiras. Mais uma 

obra que trará lazer e diversão à população, especialmente, 

aos jovens, incentivando-os às práticas esportivas. O evento contou com a presença da primeira-dama Neide, 

a vice Nizinha, vereadores e secretários. 

 

 

 

 

2.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS 
 

 

Início dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes  

 
Corrida de Barco 

Para celebrar a chegada do ano novo, a 

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores através da 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 

Eventos, em parceria com a Associação de 

Pescadores, realizou neste domingo (24), a 

tradicional Corrida de Barco à Vela em alusão aos 

festejos de Bom Jesus dos Navegantes có- 

padroeiro do município , a corrida teve início no 

Povoado Mandis em Alagoas, com chegada na 

orla de Ilha das Flores. O evento contou ainda com premiações nas 4 modalidades apresentadas 

na corrida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procissão em alusão a festa de Bom Jesus dos Navegantes 
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A festa de Bom Jesus dos Navegantes de 

Ilha das Flores teve início no dia 15 de 

Janeiro. Várias ações foram realizadas em 

homenagem ao santo protetor dos 

ribeirinhos e romeiro com o tema ―Com 

Bom Jesus, busquemos nos revestir da 

palavra, para a missão‖, diferente dos anos 

anteriores, os fiéis não acompanharam a 

procissão a pé nas ruas. A Procissão 

ocorreu de forma fluvial como de costume, 

e logo após percorrer os limites do 

município, a imagem foi levada pra igreja 

com uma grande carreata onde 

motoqueiros e motoristas percorreram toda 

a cidade. Com palavras de esperança e obedecendo todos os critérios dos órgãos ligados à 

Saúde, Padre Ricardo, e Padre David, finalizaram os festejos com uma missa campal. Na 

oportunidade estiveram presentes o Prefeito Robson Martins, a vice-prefeita Nizinha, o corpo de 

secretários da administração municipal, e vereadores. A festa de bom Jesus dos Navegantes é 

uma festa cultural antiga no município, que foi fundada em 1936 por Edgar Brito e Nelson Brito 

que tiveram a ideia na época que Ilha das flores era Ilha dos bois, povoado de Brejo Grande. 

 

 

Festa de Bom Jesus dos Navegantes - Povoado Serrão  

 
A festa de Bom Jesus dos Navegantes é uma 

tradição cultural no Povoado Serrão há mais de 35 

anos. 

 

Neste ano, as festividades no povoado ribeirinho 

tiveram início no dia 29 de janeiro e foram até este 

domingo (07). Vários atos de fé foram realizados 

em homenagem ao santo protetor da população 

ribeirinha. 

 
Como de costume a Procissão ocorreu de forma fluvial percorrendo os limites do município, e logo após a 

imagem foi levada para a igreja em carreata para finalizar os festejos com uma missa campal. 

 
Na oportunidade, estiveram presentes o Prefeito Robson Martins, a Vice-Prefeita Nizinha, o corpo de 

secretários da administração municipal, e vereadores. 
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Abertura do 1º Campeonato Municipal de Free Fire 

O 1º Campeonato Municipal de Free Fire de Ilha 

das Flores já começou! 

A abertura contou com a presença do prefeito 

Robson Martins, do secretário de Esporte, Cultura 

e Eventos Michell Feitosa, e da comissão 

organizadora do evento. 

Noite de abertura com direito a muita emoção. 

□ Classificação Geral do Grupo A, que estreou 

no Campeonato na noite de ontem. 

□ As 4 equipes listadas de azul se classificaram 

direto para final; 

⚪As 6 equipes listadas de branco irão para 

repescagem; 

□ E as 2 equipes listadas de amarelo foram 

eliminadas. 

Você que ainda não se inscreveu no canal, corre 

que ainda dá tempo!   ♀ 

Todo dia uma emoção 

diferente   Link na Bio. 

 

Premiação dos vencedores do Campeonato de Free Fire 

30 de abril, foi o grande dia para os vencedores 

do 1º Campeonato Municipal de Free Fire do 

nosso município. 

A cerimônia de premiação foi realizada na Praça 

Carlos Roberto Oliveira Cavalcante, reunindo 

os vencedores, os seus familiares e torcedores 

em um momento de muita euforia. 

A premiação contou também com a presença do 

gestor municipal Robson Martins, o secretário 

de Esporte Michell Feitoza, a presidente da 

Câmara Ariely Santana e os secretários. 

Parabenizamos a todos os gamers, familiares, as 

torcidas e a comissão organizadora do evento. 

E que venham as próximas competições! 



Governo Municipal de Ilha das Flores 
―Compromisso com o Trabalho‖ 

Rua Graccho Cardoso, nº 92 – Centro – Ilha das Flores/SE – 49990-000 
Telefone: (79) 3377-1000 

E-mail: controleinterno@ilhadasflores.se.gov.br 

 

 

 

TBT - Quadrilhas Juninas 
 

 

Hoje é quinta, dia de #tbt, e a Secretaria Municipal de 

Cultura de Ilha das Flores, tem a honra de homenagear 

essa cultura tão bonita que encanta e embeleza a todos no 

período junino, todo nosso respeito e gratidão a Quadrilha 

Unidos do Velho Chico, que nos presenteia com a magia 

junina da cultura raiz do nosso nordeste brasileiro. 

 
Os mais sinceros parabéns a esse grupo de jovens que 

mantém viva essa tradição durante 11 anos em nosso 

município. 

 
Parabéns a todos que fazem a Quadrilha Junina Unidos 

do Velho Chico. 

 

 

 

 

 
Busca Ativa dos Artistas locais para o Projeto da Lei Aldir Blanc 

 

 

 
Durante a manhã dessa quarta-feira (11), o secretário de 

Esporte, Cultura e Eventos Michell Feitosa e o diretor de 

Turismo Célio Silva, realizaram uma Busca Ativa dos 

artistas da terra, para aplicação dos recursos da Lei Aldir 

Blanc. 

 

 

 

 

 

 

O gestor municipal assinou a lei Aldir Blanc  
Na manhã desta quinta-feira (12), na Câmara, o gestor 

municipal Robson Martins assinou a Lei Aldir Blanc 

juntamente ao secretário de Esporte, Cultura e Eventos 

Michell Feitoza, e o secretário de Turismo Alamarque. 

 
A Lei Aldir Blanc prevê auxílio financeiro ao setor 

cultural. 

 
O projeto busca apoiar profissionais da área que 

sofreram com o impacto das medidas de distanciamento 

social devido ao Coronavírus. 
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Na cerimônia estiveram presentes, os artistas da cidade, a vereadora Manuela Pereira e secretários. 

 

 
Cultura de Ilha das Flores sendo promovida em Brasília 

 
Durante os dias 27 a 31 de outubro, a 

artesã ilha-florense Fátima Ferreira, 

participou do 14° Salão do Artesanato — 

Raízes Brasileiras, em Brasília. 

 
Fátima trabalha com o crochê tradicional 

e com o crochê endurecido com resina, 

onde é produzida pela própria artesã e 

seus filhos. 
 

 

 

 
enviadas para todo o Brasil. 

As peças vão de pequenas peças, como, 

jogo americano a peças com mais de 1 

metro de altura e diâmetro, sendo 

 

O Governo Municipal de Ilha das Flores incentiva e parabeniza aos artesãos ilha-florenses, pois eles levam 

a cultura local para diversos cantos do país, fazendo com que o trabalho de Ilha das Flores seja reconhecido 

nacionalmente. 

 

 

 

 

 
Apresentação Cultural na Câmara Municipal de Vereadores 

 

 

 
Durante a manhã desta sexta-feira (26), o 

Instituto Cidadania realizou algumas 

apresentações culturais na Casa do Povo, a 

Câmara Municipal de Vereadores. 

 

 
O 2° Festival Cultural foi realizado através da 

Secretaria Municipal de Eventos envolvendo 

apresentações culturais de danças, musicais, 

poemas, coral e teatro. 

 

 

 
Encontro Cultural de Ilha das Flores 
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Durante a tarde deste sábado (4), o Governo 

Municipal de Ilha das Flores, por meio da 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 

Eventos, o Ministério do Turismo e Secretaria 

Especial da Cultura, promoveu o "Encontro 

Cultural de Ilha das Flores — A Cultura 

Transforma". O evento contou com as 

tradicionais apresentações musicais, grupo de 

pífano, danças, grupo de quadrilha, artesãos e 

muito mais. No Encontro Cultural, o prefeito 

Robson, juntamente com o secretário de 

Esporte, Cultura e Eventos Michell Feitoza, 

realizaram a entrega de certificados para os 

artistas, como forma de incentivo a cultura 

popular local e reconhecimento de todo o 

trabalho de promoverem as culturas do povo 

ilha-florense. Na ocasião, o gestor Robson Martins, a vice-prefeita Nizinha, vereadores e secretários 

prestigiaram esse grande momento da cultura ilha-florense. 

 

 
Festival de Cultura - Execução da Lei Aldir Blanc 

 

 
Festival da Cultura de Ilha das Flores-Se 

 
Para celebrar as nossas raízes, o Governo Municipal de Ilha 

das Flores-Se, através da Secretaria Municipal de Esporte, 

Cultura e Eventos, em parceria com o Ministério do 

Turismo e Secretaria Especial da Cultura, lança o Festival 

Cultural de Ilha das Flores. 

O Festival é a execução da Lei Aldir Blanc e será realizado 

no dia 11/12/2021, a partir das 21:30h, no Bairro Santa 

Luzia (pov. Bongue). 

 
E contará com apresentações dos artistas da nossa cidade: 

Rodrigo Lima, Carlos Nogueira, J.A, Xand Brasil, Eraldo 

das Antigas e a participação especial de César Silva e O 

Megga Zord. 

 
Não fique de fora, venha prestigiar a cultura da nossa 

cidade! 
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2.8. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
Carnaval da Assistência 

 
Em um ano atípico, os festejos carnavalescos precisaram ser 

adiados. Mas a alegria, essa não podia ser adiada. 

 
Pensando nos nossos beneficiários, a Prefeitura Municipal de Ilha 

das Flores, através da Secretaria Municipal de Assistência Social 

juntamente com os órgãos socioassistenciais do nosso município, 

pensando em diminuir o distanciamento social, realizaram a 

Caravana Social nesta quarta e quinta-feira, levando alegria e 

palavras de conforto que em breve voltaremos a festejar todos 

juntos. 

 
Em tempo, vale lembrar que qualquer violação dos Direitos 

Humanos, basta acionar os órgãos competentes, como: Conselho 

Tutelar, CRAS, CREAS. Ou, Disque 100. 

 
O Disque 100 pode ser considerado como “pronto-socorro” dos 

Direitos Humanos. 

Por meio desse número pode ser feita a denúncia de qualquer tipo de violação que acabou de acontecer ou 

que ainda esteja acontecendo, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante. O serviço 

funciona diariamente, 24 horas por dia, a ligação é gratuita e funciona de qualquer terminal telefônico, fixo 

ou móvel, basta discar 100. 

 

 
Ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher 

 
No início da tarde desta segunda-feira (8), a 

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, 

juntamente com a Secretaria de Assistência 

Social, em parceria com a exellence consultoria, 

em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, realizaram um Simpósio, através de 

uma Live, com o tema: Mulheres Inspiradoras. 

Foi abordado diversos temas relevantes que 

envolvem o cotidiano das mulheres. Estiveram 

presentes na Live o prefeito Robson Martins, 

acompanhado da primeira dama Rosineide 

Nascimento, Ricardo Brito, secretário da 

assistência social, e a palestrante Gessica 

Nascimento, representando a Excellence 

Consultoria. 

 
Tradicional entrega do Peixe da Semana Santa 
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e a equipe técnica da Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 
Live em comemoração ao Dia das Mães 

 

O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da Secretaria 

de Assistência Social, realizaram nesta quinta-feira (1), a 

tradicional entrega do peixe da Semana Santa. A entrega durou 

todo o dia, na sede da cidade e nos povoados, seguindo aos 

protocolos do Ministério da Saúde, dessa forma optamos por 

realizar a entrega porta a porta com o objetivo de evitar 

aglomerações e a proliferação da covid-19. A ação contou com 

a presença do prefeito Robson Martins, a primeira-dama Neide 

Nascimento, o secretário da Assistência Social Richard Wagner, 

 

Nossa Live Minha Mãe, Meu Amor, Minha Flor foi um 

sucesso     ❤  

 
Gostaríamos de agradecer a toda a população e mamães 

Ilhaflorenses que acompanharam, interagiram e 

fizeram dessa live um momento único e extraordinário. 

Agradecer também a todos que fizeram este evento 

acontecer e aos que estiveram presentes para 

homenagear a todas as mamães. Gratidão ao prefeito 

Robson Martins, a primeira-dama Neide Nascimento, a 

vice-prefeita Nizinha, aos vereadores e secretários, ao 

presidente da FAMES e ex-prefeito Cristiano 

Cavalcante, a prefeita de Capela Silvany Mamlak, ao 

cantor Thiago Pinheiro e banda, e a toda comissão organizadora do evento. 

 

 
Serviços itinerantes sendo promovidos a população ilha-florense, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social com o Projeto Assistência Social Mais Perto de Você 

 
O Governo Municipal de Ilha das Flores, através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, segue 

levando serviços essenciais para a população ilha- 

florense por meio do projeto Assistência Social Mais 

Perto de Você. 

 
Hoje (08/07), a ação foi exclusivamente voltada para a 

população dos bairros São José e Santa Luzia. 
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Conselheiros participam do 7º Encontro Nacional de Prevenção e 

Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes 

 

 
Na semana em que comemoramos os 31 anos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), aconteceu em Santa Cruz do 

Capibaribe-PE, o 7° Encontro Nacional de 

Prevenção e Enfrentamento ao Abuso Sexual 

de Crianças e Adolescentes, o Encontro 

começou na segunda-feira (12), e encerrou 

ontem (15). 

O evento contou com os seguintes 

palestrantes: Silvino Neto, especialista em 

gestão de controle de políticas públicas; 

George Luís, pesquisador e escritor na área 

dos direitos da infância e adolescência; 

Maduca Lopes, consultora dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes; 

José Almir, professor da Universidade de Pernambuco (UPE-Petrolina); 

Rimário Clismério, professor universitário; 

Neil Armstrong, conselheiro tutelar reeleito da cidade de Paraopebas-PA; 

Laércio Glicério, conselheiro tutelar de Santa Cruz do Capibaribe-PE; 

Romero Silva, conselheiro estadual e municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

Humberto Miranda, coordenador da Escola de Conselhos de Pernambuco; 

Tereza Catanha, assistente social; 

Maria de Lourdes dos Santos Silva (Malu), assistente social. 

Representando o município de Ilha das Flores neste 7° Encontro, participaram os conselheiros tutelares: 

Anderson Ferreira, Carlos André, Ermeson Silva, Janilson Faustino e Mateus Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançamento do programa Cesta que Alimenta 
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Selo Unicef 

Nesta quarta-feira (21), aconteceu a solenidade 

para a entrega das cestas básicas e lançamento do 

programa "Cesta que Alimenta", que irá beneficiar 

mais de 500 famílias todos os meses. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nessa sexta-feira (6), o gestor Robson 

Martins participou de uma reunião com o 

objetivo de reafirmar o compromisso de 

readquirir o Selo Unicef e demonstrar o 

comprometimento com os direitos das 

crianças e dos adolescentes. 

Na oportunidade, participaram desta reunião 

a presidente do CNDCA Mariana, a 

coordenadora do Busca Ativa Josineide, o 

articulador do Selo Unicef Cacau, o 

mobilizador do Selo Unicef Cleisson, e a 

equipe de secretários que fazem parte do Selo 

Unicef. 

 

 

 

 

IX Conferência de Assistência Social 
 

 

 

 
Na manhã dessa terça-feira (24), por meio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e 

o Governo Municipal, aconteceu a IX 

Conferência de Assistência Social, com o 

tema: “Assistência Social: Direito do povo e 

dever do Estado, com financiamento público, 

para enfrentar as desigualdades e garantir 

proteção social". 

Na ocasião, o gestor municipal Robson 

Martins e a primeira-dama Neide Nascimento 

também participaram deste evento. 

Ação Brincando na Praça - 

Comemoração ao Dia das 

Crianças 
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• A ação Brincando na Praça foi um 

sucesso! • 

Durante esta tarde, 30, na Praça Matriz, foi 

realizado o Projeto Brincando na Praça, 

através das Secretarias Municipais da 

Educação e Assistência Social, em alusão 

ao Dia das Crianças (12). 

 

 

O Projeto Brincando na Praça foi um 

sucesso e as crianças ilha-florenses 

puderam aproveitar toda recreação com 

muita pipoca, algodão-doce, parques e muita música. Diversão, brincadeiras e sorrisos não faltaram! 

 

 
Audiência Pública para colher assinaturas acerca dos terrenos que foram doados 

 

 
Na noite dessa sexta-feira (26), o gestor municipal 

Robson Martins esteve presente na Audiência 

Pública realizada no povoado Serrão. 

A Audiência Pública teve a finalidade de colher as 

assinaturas do Decreto 112/2021, que regulamenta a 

Lei 11/2015, sobre as doações de terrenos para as 

pessoas carentes do município de Ilha das Flores. 

Após 6 anos, a vitória é do povo! 

Todo o procedimento será realizado através de 

cadastramento. 

Também participaram desta audiência, os 

vereadores, secretários, a chefe de gabinete Tina, o advogado do município Alexsandro Juchum, o advogado 

da Câmara Eloy Arimatéa e a população ilha-florense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retomada dos Serviços de Convivência e Confraternização da Terceira Idade 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social e o 

Centro de Referência de Assistência Social (Cras), 

através do Governo Municipal, realizaram na tarde 

desta sexta-feira (10), a retomada dos serviços de 

convivência e a confraternização da terceira idade. 

O encontro teve muita música, dança no salão, 

sorteios e confraternização entre os prestigiados da 

tarde. 

Assistência Social mais perto de você! 

O gestor Robson Martins, juntamente com a 

primeira-dama Neide, a vice-prefeita Nizinha, 

secretários e vereadores participaram deste evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

Boa Prova - Enem  
 

Descanse, veja um filme que você gosta, pratique 

um hobby ou algo assim. mas descanse sua 

mente. se quiser de uma revisada leve. mas o que 

você tinha pra fazer e estudar já foi feito o ano 

todo. 

 

 
Para domingo, tenha um ótima noite de sono e 

uma boa refeição! confira a caneta preta, 

documento, máscara e as comidas para manter 

energia e vai confiante! queremos desejar a todos 

uma EXCELENTE prova! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro com os Profissionais da Educação 
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Busca Ativa Escolar - Fora da Escola Não Pode! 

Nesta quarta-feira (20), a Secretaria 

Municipal de Educação, promoveu encontro 

com diretores, coordenadores, presidentes de 

Conselhos para apresentar o novo suporte 

pedagógico, com a Empresa de Consultoria 

MH, que subsidiará o Sistema Educacional. 

 

 

Juntamente com a Secretaria da Educação, nesta 

manhã (2), o prefeito Robson Martins participou da 

Busca Ativa em toda a cidade em busca de alunos 

com idade escolar (de 4 a 17 anos), para que 

possam ser matriculados. 

Alunos fora da escola não pode! 

A volta às aulas será no próximo dia 8. 

 

 

 

 

 

Professoras das Escolas Municipais recebem livros didáticos do projeto Alfabetizar Pra Valer 

Na manhã desta quinta-feira (13), as professoras das 

escolas municipais receberam os livros didáticos do 

projeto Alfabetizar Pra Valer. 

O projeto é uma iniciativa do Governo de Sergipe para 

implementar uma política de Estado com foco na 

alfabetização na idade certa, realizada em parceria com a 

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 

(SEDUC). 

O município de Ilha das Flores aderiu ao Programa 

Alfabetizar Pra Valer cujo objetivo é fortalecer a 

colaboração, estabelecendo as bases do Pacto Sergipano 

pela Alfabetização na Idade Certa para garantia da 

alfabetização de crianças até os 7 anos. 
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Destaque Nacional do Busca Ativa na Globo News 
 

 

 

 
• Destaque Nacional • 

Foi veiculado na Globo News, um pouco do 

trabalho e compromisso da Secretaria Municipal 

da Educação de Ilha das Flores. 

O destaque foi para as ações envolvidas no 

projeto da Busca Ativa Escolar que tem o 

objetivo de buscar crianças e adolescentes que 

estão fora da escola, assim, garantindo o direito à 

educação. 

O projeto foi construído pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 

 

 
Governo Municipal realiza entrega dos Kits de Alimentação Escolar 

O Governo Municipal de Ilha das Flores, através 

da Secretaria Municipal da Educação, realizou na 

manhã desta quarta-feira (23), a entrega dos Kits 

de Alimentação Escolar. 

A entrega dos Kits está acontecendo de forma 

gradual, de acordo com o horário e a escola que 

os alunos estão matriculados. 

O gestor Robson Martins acompanhou nesta 

manhã (23), a entrega dos Kits de Alimentação 

Escolar em uma das escolas. 

A entrega continuará no período da tarde, e nos próximos dias, 24 e 25 de junho. 

Lembre-se: 

• O uso de máscara é indispensável; 

• Levar a documentação necessária; 

• Se possível, não levem as crianças! 
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Distribuição dos Kits Escolares 
 

 

Nesta terça-feira (27), o Governo Municipal 

de Ilha das Flores, através da Secretaria 

Municipal da Educação realizou a 

distribuição dos Kits Escolares. 

 

 
O prefeito Robson Martins e a Vice-prefeita 

Nizinha compareceram durante a 

distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião para alinhar a Volta às Aulas 
 

 

A fim de ajustar os últimos detalhes da 

volta às aulas, o gestor Robson Martins 

recebeu em seu gabinete, a secretária da 

Educação Conceição Pereira e a sua equipe 

na manhã desta quarta-feira (28). 

 

 
Na ocasião, foram discutidos sobre a 

merenda escolar e o controle de 

higienização no ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta às Aulas presencial 
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Após quase 1 ano e 6 meses utilizando recursos para 

as aulas on-lines, na segunda-feira (02) aconteceu o 

retorno das aulas presenciais. 

As aulas estão retornando gradativamente, e nesta 

primeira etapa as crianças da Educação Infantil que 

voltaram às aulas presenciais. 

O Governo Municipal junto a Secretaria da 

Educação tiveram todo o cuidado e preparação para 

que os alunos pudessem retomar suas rotinas 

escolares. 

Tudo foi pensado com carinho e atenção para o 

retorno das crianças, desde a segurança para entrar 

na escola, devido ao Coronavírus, até a saída. 

Outro ponto fundamental neste retorno, foi planejar 

para haver uma merenda escolar balanceada e 

nutritiva para os estudantes. 

 

 

 
 

Compromisso com uma Alimentação Balanceada e Nutritiva para os alunos no retorno às Aulas 

 

 
A hora do lanche é a hora mais feliz   

 

 
É ela, a merenda escolar! Tá passada?! 

A rede municipal de ensino de Ilha das 

Flores conta com um cardápio especial, 

totalmente selecionado, nutritivo e 

balanceado, preparado com muito amor por 

profissionais capacitados e zelosos para os 

nossos jovens alunos. 

Através de uma alimentação balanceada e 

uma boa qualidade de ensino, o Governo 

Municipal garante um bom 

desenvolvimento para os alunos. 

 

 

 

 

 

Educação de Ilha das Flores ganha destaque em mídia sergipana 
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Saiu na Mídia • Educação     • 

Foi ao ar nessa sexta-feira (27), através do 

Jornal do Estado da TV Atalaia, uma 

reportagem onde municípios sergipanos 

apresentam ter maiores índices de eficiência 

educacional. 

Segundo o Ministério Público de Contas do 

Estado de Sergipe (MPC/SE), Ilha das 

Flores foi destaque entre os 10 municípios 

com maiores índices de eficiência 

educacional. 

Isso é mais um demonstrativo do quanto a 

gestão é comprometida e está empenhada em oferecer uma educação de qualidade para os jovens ilha- 

florenses. 

(Reprodução  : Jornal do Estado-SE / TV Atalaia) 

 

 
Entrega dos uniformes para os alunos da educação infantil 

 

 
O mês de setembro começou bastante 

agitado e com muito trabalho pela 

frente! 

Durante a manhã desta quarta-feira (01), 

o gestor municipal Robson Martins 

acompanhou a entrega dos uniformes 

infantis na Escola Municipal Lourival 

Baptista, localizada no povoado Bolivar, 

ao lado da secretária da Educação 

Conceição Pereira. 

A aquisição dos uniformes é mais uma 

conquista da gestão para a população 

ilha-florense, visto que, os recursos 

destinados para a compra dos mesmos 

estavam bloqueados há 3 anos. 

"Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido". 

— Sir Arthur Lewis 

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social 

promove o Dia das Crianças para os alunos da Rede Municipal de Ensino 
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Piuíííííí   

Foi três dias maravilhosos, super animados, 

garantindo a alegria da criançada. 

O Trenzinho da Inclusão na abertura da semana 

da criança foi um sucesso, pois, além de levar 

alegria para as crianças, a ação teve o objetivo de 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

A parceria da Assistência Social com a Educação 

foi de extrema importância para que as crianças 

atendidas pelos programas da Assistência Social 

e fazem parte das escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais, tivessem o prazer de passear no 

Trenzinho da Inclusão. 

Com esta ação, ainda foi possível realizar mais uma Busca Ativa, dado que, para participar do Trenzinho as 

crianças deviam estar frequentando a escola regularmente. 

 

 
2º Baile ao Mestre, Com Carinho! - Celebração do Dia dos Professores 

Na noite dessa sexta-feira (15), no Espaço 

Família Lázaro aconteceu o 2° Baile ao 

Mestre, com Carinho, em homenagem aos 

professores e profissionais da Educação. A 

organização do evento ficou por conta da 

secretária da Educação @conceicao9939, que 

deixou tudo impecável para essa noite tão 

especial. 

Sem contar na atração principal que cantou e 

encantou a todos que estavam presentes com 

muita música boa e o seu carisma, o cantor 

@thiagopinheiro.cantor. Na oportunidade, 

estiveram          presentes o gestor 

@robson_marttins na companhia da primeira-dama @rosineidenascimneto, a vice-prefeita 

@ferreiralisboaeleni, os secretários, o vereador @carlosalbertofreitass (Gararu) e a vereadora 

@vereadoramanuelapereira, e as grandes estrelas da noite, os professores! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega dos Laboratórios de Ciências e Matemática 
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Durante a manhã desta sexta-feira (5), aconteceu a 

entrega do Laboratório Didático de Ciências e 

Matemática e uma palestra ministrada pelo 

psicólogo Paulo César Gonçalves com o tema 

"Saúde Mental do Educador". 

O laboratório irá permitir que os alunos coloquem 

em prática tudo aquilo que envolve as áreas de 

Ciências e Matemática e tirem suas dúvidas. 

Na ocasião, estavam presentes o gestor Robson 

Martins, a primeira-dama Neide, a vice-prefeita 

Nizinha, secretários, vereadores e professores. 

 

 

Assinatura de Ordem de Serviço para reforma e manutenção das Escolas Municipais 

A sexta-feira chegou e com ela novidades que 

beneficiará os alunos da rede municipal de ensino 

  

 

 
Na manhã desta sexta-feira (12), o gestor 

municipal Robson Martins reuniu-se com a 

secretária da Educação, Conceição Pereira, com o 

objetivo de assinar a ordem de serviço para a 

reforma e manutenção de todas as escolas 

municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formação de capacitação para os professores acerca dos Laboratórios 
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Nesta sexta-feira (12), aconteceu a formação 

sobre o laboratório entregue na última sexta-feira 

(5). 

 

 
A formação foi ministrada pelo professor Aldery 

Gomes Cavalcanti para os professores das 

escolas municipais do fundamental 2 visando 

capacitar os professores sobre os recursos do 

laboratório de ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteios de Smartphones para os alunos da Rede Municipal de Ensino 

Durante a tarde desta quarta-feira (1), a 

Secretaria Municipal da Educação, através do 

Governo Municipal de Ilha das Flores, realizou 

o sorteio de 200 smartphones para os alunos da 

rede municipal de educação. 

O evento estava repleto de alegria entre os 

participantes e a emoção tomou conta dos 

sorteados. 

O sorteio contou com a participação da 

secretária da Educação Conceição Pereira, os 

vereadores; Deda de Gilda e Manuela Pereira, 

a vice-prefeita Nizinha, a primeira-dama Neide 

Nascimento, secretários e a população ilha- 

florense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanço de Final de Ano com os Profissionais da Educação 
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Na tarde de ontem, aconteceu a reunião de 

balanço de final de ano com os Profissionais 

da Educação, na quadra da Escola Municipal 

Formosa. 

O encontro visou abordar sobre as 

dificuldades, as melhorias para o próximo ano 

e os acertos durante esse ano letivo. 

Em geral, a Educação teve um ótimo 

desempenho durante o ano de 2021, e é 

através dela que promovemos mudanças 

significativas em nossas vidas. 

O prefeito Robson Martins, a vice-prefeita 

Nizinha, a chefe de gabinete Tina, a secretária 

da Educação Conceição Pereira e o vereador Du Moto Bike estiveram presentes na reunião. 

 

 

 

 
3. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 

 

 
O prefeito Robson Martins é empossado como presidente da Junta Militar 

 

 

Nesta quinta-feira, 04 de Fevereiro, em ato simbólico, 

o prefeito Robson Martins, acompanhado da primeira 

Dama Neide, e da Vice-Prefeita Nizinha, foi 

empossado como presidente da Junta Militar, numa 

cerimônia cívico-militar, realizada na Junta Militar. 

O prefeito fez o juramento e assinou o Compromisso 

de Posse, que é de fazer cumprir deveres relativos ao 

serviço militar, obedecendo à Lei do Serviço Militar. 

A Junta Militar é responsável pelo serviço de 

alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos, 

prestando todo tipo de atendimento relativo à 

obtenção de documentos de natureza militar. 

 

 

4. Instituto de Previdência 
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Presidente do Iprev participa de reunião em Brasília sobre o novo Plano de Previdência voltada para 

o RPPS 

Durante a manhã dessa terça-feira (24), o 

presidente do Instituto de Previdência (Iprev), 

Edgar Brito, participou de uma reunião de 

estudo, em Brasília, para analisar o novo plano 

de previdência voltada para o Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS). 

 

 

Além do presidente do Iprev Edgar Brito, os 

consultores Fernando e Mário e, Jeferson da 

Validar consultoria, participaram desta manhã 

de debates e conhecimentos, junto a equipe de 

Previdência da Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

 

 
Cerimônia de Aposento e homenagem aos servidores 

O Instituto de Previdência de Ilha das Flores, na tarde 

dessa quarta-feira (22), realizou a Cerimônia de Aposento 

dos novos aposentados. 

 

 
A cerimônia contou com a apresentação da prestação de 

contas e homenagens aos servidores que contribuíram 

com o desenvolvimento do município, além da entrega de 

cestas natalinas. 

 

 
O prefeito Robson Martins, a primeira-dama Neide, a 

vice-prefeita Nizinha, secretários, vereadores, o ex- 

prefeito Cristiano Cavalcante, o advogado do Iprev Renato, o superintendente do Banco do Nordeste 

Fernando e a gerente de negócios do Bank Maxipay prestigiaram a cerimônia. 

 

 

Ilha das Flores, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 
 

 

Robson Martins de Lima 

 

Prefeito Municipal 
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