
 

Secretario: Adson Marques Silvino  

Função desta Secretaria: 
Responsável pela folha de pagamento, admissões, concessões de benefícios, 
avaliação  de estágios aposentadorias e afastamentos, realiza controle dos  bens 
móveis e imóveis da Prefeitura, recebe e retorna informações, solicitações e 
documentos requeridos pelos contribuintes e a população em geral. 
 
Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 65 – Centro – Jucati_PE 
Fone (87) 3779-8103 / 3779-8221 RAMAL: 202 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 07:00 às 13:00 

Entre em contato com esta Secretaria: administracao@jucati.pe.gov.br 

 

 

Secretário: Cícero Joselito Peixoto 

Função desta Secretaria: 
Suas responsabilidades são: manter e conservar as estradas da zona rural, promover 
a eletrificação rural, aração de terras e distribuição de sementes. 
 
Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 114  1º Andar - Centro - Jucati-PE 
Fone (87) 3779-8103 ramal 27 / 3779-8221 RAMAL: 208 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 

Entre em contato com esta Secretaria: agricultura@jucati.pe.gov.br 

 

 

Secretaria: Hemannally Júlia Roberta Protásio Cordeiro 

Função desta Secretaria: 
Formula e coordena a política de assistência social do município. Media o acesso a 
população de políticas publicas de saúde, educação, assistência social, habitação, 
esporte e lazer. Elabora e implanta programas e projetos sociais no município. 
 
Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 46 – Centro – Jucati – PE  
Fone (87) 3779-8103 ramal 27 / 3779-8221 RAMAL: 212 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 

Entre em contato com esta Secretaria: asocial@jucati.pe.gov.br 

 



 

 

Secretaria: Eliza Teixeira Lúcio 

Função da Secretaria: 

• Executar políticas de ensino consistentes e articuladas às demais políticas 
sociais, enfocando aprendizagens significantes aos estudantes no plano 
cognitivo, afetivo e cultural; 

• Ampliar a concepção dos processos de ensino-aprendizagem, numa 
perspectiva sócio-construtivista e de atenção à diversidade; 

•  Fortalecer a relação família – escola – comunidade, no sentido de ampliar o 
vínculo de compromisso com relação a construção de uma nova escola, para 
uma nova sociedade, inclusiva e cidadã; 

• Viabilizar a formação continuada dos professores, para todos os níveis e 
modalidades de ensino; 

• Desenvolver programas de parcerias, para resolver problemas de distorção 
idade/série. 

• Garantir com qualidade o acesso e a permanência das crianças, jovens e 
adultos, na Educação Básica.   

    

Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 114 – Centro – Terreo Jucati-PE 
Telefone: (87) 3779-8103 Ramal 29 RAMAL: 210 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 

Entre em contato com esta Secretaria : educacao@jucati.pe.gov.br 

 

 

Secretario: Luciano Henrique de Melo  
 
Secretário de finanças tem por finalidade arrecadar, administrar, gerenciar e 
acompanhar os recursos financeiros e orçamentários com justiça fiscal, eficiência e 
eficácia de forma a viabilizar as ações da administração. 

 Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 65 – Centro Jucati – PE 
Fone (87) 3779-8103 / 3779-8221 RAMAL: 202 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 07:00 às 13:00 
 
Entre em contato com esta Secretaria: financas@jucati.pe.gov.br 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaria: Eva Viviane de Melo 

Responsável para planejar o crescimento da cidade junto com arquitetos e 
engenheiros. a secretaria analisa e avalia o valor de terrenos para fins de tributação de 
impostos, executa  e fiscaliza obras em escolas e creches do município.  

 

Endereço da Secretaria:  

Av. Rui Barbosa, 46 – Centro Jucati-Pe 

Fone (87) 3779-8103 / 3779-8221 RAMAL 204 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 07:00 às 13:00 

Entre em contato com esta Secretaria: planejamento@jucati.pe.gov.br 

 

 

Secretario: José  Henrique Irmão 

secretario de obras responsável pela manutenção e conservação das ruas e praças da 
cidade, faz recolhimento de todo o lixo urbano em jucati e no povoado neves tem 
como finalidade; manter a cidade sempre limpa e  pavimentada, fazer diariamente 
recolhimento de metralhas e manter as estradas da zona rural bem conservadas e 
capinadas, além de  outros serviços essenciais. 

Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 65 – Centro Jucati-PE 
Fone (87) 3779-8103 / 3779-8221  
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 07:00 às 13:00 
 

Entre em contato com esta Secretaria : obras@jucati.pe.gov.br 

 

 

Secretaria: Daniel da Silva 

Secretaria de Saúde tem como missão atender aos usuários do SUS (Sistema único 
de Saúde) nas especialidades de Clinica Geral, ginecologia, obstetrícia e odontologia. 
Planeja e executa programa de vacinação para crianças, gestantes e idosos. Distribui 
medicação básica e encaminhamentos para a capital Recife 

Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 112 – Centro – Jucati-PE 
 
Fone (87) 3779-8103 ramal 28 / 3779-8221 RAMAL: 209 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 

Entre em contato com esta Secretaria : saude@jucati.pe.gov.br 



 

Diretor: José Helenilso da Silva 

Secretário de Transportes responsável pelos projetos de melhoria na qualidade dos 
transportes públicos, com objetivo de promover mais segurança e conforto para a 
população. 

Endereço da Secretaria:  
Av. Rui Barbosa, 146 – Centro Jucati-PE  
Fone (87) 3779-8103 / 3779-8221 RAMAL: 214 
Horário de Atendimento Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 

Entre em contato com esta Secretaria: transportes@jucati.pe.gov.br 

 


