
MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA 

ABERTURA DO II SEMESTRE DO ANO LEGISLATIVO DE 

2019. 
 

 

 

Senhor presidente da Câmara Municipal de Jaicós 

vereador MARCIO WANDER FREITAS CRISANTO e demais 

Vereadores, Vereadoras, funcionários e autoridades que 

compõem a mesa de honra. Amigos e amigas jaicoenses, é com 

grande prazer e muito entusiasmo que vejo a volta dos trabalho 

do poder executivo municipal no II semestre do anos de 2019.  

Um dos principais papeis de um gestor é procurar 

proporcionar melhor qualidade de vida para seu povo. Jaicós 

uma cidade centenária, tem vivido grandes transformações, 

tenho procurado me empenhar para atender todos os setores 

sempre com pensamentos positivos, pedindo a DEUS sabedoria 

para lidar com os mais diversos problemas.   

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

01- Reforma e ampliação de escolas na Zona Urbana e 

Rural como: Pinturas, retelhamentos, ampliação, aplicação de 

foto em PVC e gesso; 

02- Melhorias na instalações hidráulicas e sanitária; 

03- Instalações de ventiladores e centrais de ar 

condicionados 

04- Construção de muros de proteção, banheiros e rampas 

de acessibilidade: 



 

 

05- Aquisição de mobiliários (parceria FNDE e Prefeitura 

Municipal); 

06- 1470 Kits de carteiras escolares; 

07- 84 Kites para professores; 

08- Aquisição de 10 ventiladores de parede (FM) 

09- Aquisição de 04 ventiladores de Pé (FM); 

10- Aquisição de 06 liquidificadores industrial (FM) 

11- Duas impressoras coloridas; 

12- Kits de língua portuguesa e matemática para apoio  na 

realização da prova SAEB / 2019; 

 

 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO NO SEGUNDO SEMESTRE 

 

01- Reativação da Biblioteca pública Municipal Tabelião 

Manoel da Cruz Coutinho; 

02- Inauguração das quadras poliesportivas das 

localidades Lagoa do sabino e povoado Esquisito; 

03- Reforma da Escola Damásio Eugenio; 

04- Reforma da escola do Capim; 

05- Ampliação da creche pre – escolar tia Loudinha; 

06- Reformada escola Manoel Barbosa (Várzea 

Queimada); 

07- Inauguração do centro de formação de professores 

 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 

RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE 

 

 

1- Mantemos Diariamente a manutenção de Poços e redes de 

abastecimento de água em todo o município; 

2- Equipou poço tubular na localidade Serra Preta (Chico 

Alexandre) com base elevatória, caixa de água 727 metros 

de Adutora; 

3- Revestimento e equipagem do poço; 

4- Revestimento e equipagem do poço tubular na localidade 

Tanquinho com base elevatória e Caixa de água; 

5- Construção de adura de 900 na localidade baliza de cima; 

6- Equipagem do poço tubular na localidade Baliza de Cima 

com base elevatória e caixa de água; 

7- Ainda na Baliza de cima Construção de adutora de 1,1km 

levando água à 15 residências ; 

8- Implantação de 02 bases elevatória com caixa de água na 

barragem do sítio; 

9- Construção de 740m de adutora na barragem do sítio; 

10- Equipagem do poço tubular na localidade Santana III com 

base elevatória e caixa de água, com 372m de adutora 

(funcionamento pendente em virtude de problemas com o 

transformador); 

11- Equipagem do poço tubular da localidade Pau Ferrado 

com caixa de água e base elevatória e a construção de 

420m de adutora para as residências; 

12- Construção de 380m de adutora na localidade Bandeira; 

13- Construção de 380m de adutora na localidade Siriema; 



14- Equipagem do poço tubular da localidade Nazário com 

base elevatória, caixa de água e sistema adutora; 

15- Pagamento do Garantia safra (1 839 agricultores) 

beneficiados, sendo que o município pagou 93.789,00; 

16- Equipagem do poço tubular com base e caixa d´água e 

sistema de adutora na chapada dos mourões (Seu Valdeci); 

17- Equipamos o poço do Sítio Tamburil; 

18- Na baliza dos Ambrósios construímos uma base elevada 

com implantação de caixa de água; 

19- Aquisição de caminhão para agricultura familiar; 

20- Realização da  I  feira cultural da agricultura familiar. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ 

GABINETE: 

1 – Estamos aperfeiçoando o sistema  tributário do Município; 

2 – Ampliamos os serviços de Carteira de identidade, emitida 

através de sistema eletrônico da Secretaria de Segurança 

Pública, assim como também ampliamos os serviços de carteira 

de trabalho; 

3- Estamos mantendo o serviço quanto a retirada de reservistas 

no município; 

11- Mantemos a parceria como com SEBRAE, SDR , EMATER, a 
fim de melhor os convênios e projetos para Jaicós;  

15- Abertura do protocolo geral; 

16 – Criação do sistema de processos digitais. 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, 

LAZER E TURISMO: 

1 – Copa Galo de futebol amador; 

2 – Campeonato Municipal de Futsal modalidades masculino e 

feminina; 

3 – Reativação da Seleção de Futebol de Jaicós e participação da 

mesma nos campeonatos regionais; 

4 – Reativação da Seleção de veteranos de Jaicós e participação 

da mesma nos campeonatos regionais 

5- Torneio de futebol da feira cultural e gastronômica do 

povoado Esquisito; 

6 – Realização da  II copa CATITO no povoado várzea Queimada 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1 -Realização da IX Conferência Municipal de Saúde de Jaicós 

com o Tema: “Democracia e saúde: saúde como direito e 

consolidação e financiamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS)”; 

2 -Realização da campanha de vacinação antirrábica na sede 

e em todos os postos de saúde; 

3 -Palestras mensais com Equipes CAPS, NASF, ESF e PSE; 

4 -Em parceria com o CEIR entrega de cadeiras de banho e 

muletas para a população Jaicoense; 



5 -Entrega de enxoval para gestantes que ganharam bebê no 

mês de abril; 

6 -Campanha de vacinação contra a gripe em todos os postos 

de saúde do município;  

7 -Recebemos mais uma Academia de Saúde ao ar livre para 

a cidade de Jaicós; 

Essa academia ao ar livre ficará no Bairro Nova Olinda; 

8 -Programa Passo à Frente, através da Oficina Ortopédica 

Itinerante do Centro Integrado de Reabilitação (CEIR) e 

Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI) irá beneficiar 573 

pessoas em Jaicós; 

9 -Entrega de tablets aos Agentes Comunitários de Saúde – 

ACS; 

10 -Entrega de fardamentos aos motoristas da SMS; 

11 -Reformou e adquiriu novos equipamentos para a Farmácia 

Básica foram adquiridos 02 computadores, 02 birôs, 02 

armários, 01 geladeira, 01 central de ar condicionado, 

prateleiras embutidas planejadas e uma bancada para 

entrega de medicação; 

12 -Treinamento para manuseio dos tablets através da 

conexão do sistema E-Sus para os ACS; 

13 -Entrega de novos equipamentos para Programa Saúde na 

Escola. Na ação foram entregues equipamentos 

permanentes como 02 notebooks, 01 data show, 01 caixa 

de som e 02 microfones; 

14 -Treinamento sobre o Sistema de Informação de Agravos e 

Notificação (SINAN) para enfermeiros do HFS e UBS´s; 



15 -Nos dias 27 e 28 de junho, uma equipe com carro fumacê 

do Governo do Estado do Piauí que iniciou a aplicação do 

inseticida contra o mosquito Aedes aegypti; 

16 -Carreta Saúde Mulher, em parceria com a SESC, com 

atendimento de aproximadamente 500 exames de 

mamografia, incluindo citologias; 

17 -Melhorias na infraestrutura das escolas desativadas onde 

funcionam ponto de apoio médico: Gameleira, Morro da 

Pinicada, Saco da Serra e Salina; 

18 -Ambulância Avançada do SAMU; 

19 -Aquisição de equipamentos e brinquedos para sala 

multidisciplinar do NASF: 

20 -Construção do DICK do SAMU; 

21 Retomada da UBS do Tanque dos Batistas que será 

reinaugurada dia 21 de setembro de 2019; 

22 -Em andamento a reforma da UBS Amélia Crisanto – 

Serranópolis; 

23 -Em andamento a transformação do prédio da escola 

municipal de Angical dos Magros para Posto de Saúde; 

24 -Reforma e aquisição de novos imobiliários para a farmácia 

básica; 

25 -Locação de salas da Maternidade Nossa Senhora das 

Mercês para funcionamento temporário da UBS Amélia 

Crisanto; 

 

 

 

 

 

 



 

AÇÕES REALIZADAS PELO HOSPITAL FLORISA SILVA: 

 

01- Manutenção e ampliação dos serviços de urgência e 

emergência com medico plantonista 24h; 

02- Retorno dos serviços de regulação medica; 

03- Contratação de 01 bioquímico farmacêutico para a 

farmácia do HFS; 

04- Serviços de Ginecologia; 

05- Instalação da cobertura na frente do HFS para abrigar 

ambulâncias, entrada de urgência e acolhimento, bem 

como identificação da Urgência e emergência do HFS; 

06- Pintura interna e da fachada HFS; 

07- Reforma da cozinha do HFS, sendo adicionadas para a 

referida cozinha 02 centrais de ár; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA 

 
 

1- Aniversario da Cidade; 

2- Café da manhã comunitário em homenagem ao dia 

internacional da mulher; 

3- Oficina de produção de ovos de pascoa e distribuição  de 

800 ovos de pascoa para as crianças (pascoa solidária); 

4- Oficinas de manicure e pedicure qualificando mais 40 novos 

profissionais para o mercado de trabalho; 

5- Oficinas de Altomaquiagem  qualificando mais de 40 

profissionais para o mercado de trabalho; 

6- Café da manhã em homenagem ao dia das mães; 

7- Dia do Evangélico; 

8- São João do Galo (XXVI); 

9- Feira Cultural e Gastronômica do Povoado Esquisito e 

Região 

 

 

=AÇOES FUTURAS= 

 

01- Festa do Vaqueiro ( XV ) 17 e 18 de agosto de 2019; 

02- Festival de Cultura de cultura de Jaicós PI 

03- Outras oficinas de qualificação 

04- Distribuições de brinquedos e alimento no dia da 

Criança   

 

 

 

 



 

3- AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS: 

 

1 – Ampliação e melhorias nas redes de Iluminação pública; 

2 – Construção da Praça Dedé Coutinho; 

3- Manutenção e reparos de vias pública 

4 – Sinalização horizontal e vertical de ruas e avenidas 

5 – Reforma da Policlínica Amélia Crisanto 

6 – Piçarramento de Estradas Vicinais do nosso município; 

7 – Reforma do açougue municipal; 

8- instalação de Paradas de Ônibus 

 

OBRAS FUTURAS 

01 –Construção do  Estádio de Futebol José Retrão de Oliveira 

02 – Calçamento em 11 ruas na sede de Jaicós; 

03 – Revitalização de praça no Bairro Novolinda com 

implantação da academia de saúde; 

04 – Ampliação do cemitério Municipal 

 

   

 

 



 

AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

01- Mobilização  sobre a campanha de enfrentamento de abuso 

e exploração sexual contra crianças e adolescentes; 

02 - Visitas domiciliares aos usuários do CADúnico; 

03 – Ampliação do numero de famílias junto ao CADúnico; 

04 – Diversa ações realizadas pelo AEPETI e SCFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vários são os desafios enfrentados em nossa administração, 

principalmente nos últimos meses quando as forças do atraso, 

as forças atrasadas uniram-se para atrapalhar o tão sonhado 

desenvolvimento de Jaicós, mas com a força de DEUS e a boa 

vontade dos homens e mulheres de bem continuaremos firmes 

transformando Jaicós, dia após dia construindo ”UMA NOVA 

HISTÓRIA”. 

Reafirmo o compromisso de sempre ser parceiro desta casa e 

todos os poderes. Está claro que todos juntos e irmanados 

podemos levar a nossa Jaicós a patamares nunca vistos e/ou 

alcançados. 

Vivo todos os dias dedicado integralmente a Jaicós e ao nosso 

povo, comprometido em melhorar os índices em todos os 

sentidos para que possamos ver a curto, médio e longo prazo 

uma cidade melhor, com menos sofrimento e mais feliz. 

 

Um abraço a todos, 

 

 

 

 


