
 

MUNICÍPIO 
 
NOME:  Afogados da Ingazeira 

UF: PE 

SITE OFICIAL: http://afogadosdaingazeira.pe.gov.br 

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  Monitoramento de Ações Estratégicas para melhores Resultados 
  
OBJETIVO 
 
Desde 2013 o prefeito lidera o monitoramento semanal das ações consideradas estratégicas e 
prioritárias. O objetivo é promover alinhamento entre as lideranças Municipais (secretários e gestores) e 
melhorar a eficácia e a eficiência de iniciativas consideradas estratégicas e prioritárias. 
O público-alvo abrange todos os habitantes do município e, no exemplo da Casa do Idoso: idosos 
carentes de Afogados de Ingazeira. 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO  
 
INÍCIO:  Maio/2013  

CONCLUSÃO: Contínuo 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES 
 
As atividades aplicadas no projeto 'Casa do Idoso' foram promovidas através do convite aos 
responsáveis para participar do sistema de monitoramento; Detalhamento do orçamento do Projeto 
pela equipe de engenharia, resultando num montante de R$ 500 mil para a conclusão; Elaboração de 
vídeo sobre a iniciativa; Reunião com os empresários do Município (como donos de construtoras e lojas 
de material de construção) liderada pelo prefeito; Seleção pelos empresários dos itens com os quais 
iriam colaborar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 
 
A gestão anterior não fazia reuniões de monitoramento com os secretários, apenas para tratar de 
assuntos pontuais. Não havia uma cultura de planejamento e monitoramento e as secretarias atuavam 
de forma totalmente desarticulada e isolada. 
 
SITUAÇÃO ATUAL 
 
Foi implementada uma sistemática de planejamento e monitoramento de ações estratégicas e 
prioritárias, sob liderança do prefeito, inspirada na atuação do Governo Estadual de Pernambuco 
(gestão de Eduardo Campos) que dedicava metade de seu tempo à sala de situação para 
monitoramento. 
 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 

 
O grande resultado é fazer com que o prefeito tenha uma visão do todo. A equipe aprendeu a trabalhar 
com indicadores das áreas da saúde, educação e assistência social, como forma de medir resultados. As 
iniciativas hoje são muito mais eficientes e eficazes. Isso tudo melhorou muito o aproveitamento dos 
recursos – a qualidade do gasto público. Afogados da Ingazeira é o único Município, por exemplo, que 
está executando projeto de saneamento básico. 
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 

 
Os prefeitos do entorno começaram a enxergar este modelo como uma possibilidade: o prefeito de 
Afogados da Ingazeira tem ajudado, por exemplo, o prefeito de Tuparetama/PE a replicar o modelo, o 
qual já apresenta inovações em relação a ferramentas de comunicação da iniciativa. 
  
 

CONTATO PREFEITO(A) 
 
NOME: José Coimbra Patriota Filho 

TELEFONE: (87) 9963-5080 

E-MAIL: coimbrapatriota@gmail.com 

 

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Wandson Charles e Carlos Eduardo Neves 

TELEFONE: 87 3838-1906 | 99809-9601 | 99612-9017 

E-MAIL: monitoramento_pmai@lize.com 

 


