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APRESENTAÇÃO 

 

A cidade de Jaicós se apresenta para todos nós como um fantástico Município, 

onde importantes debates se impõem, e para serem tratados em sua plenitude, 

necessariamente precisamos envolver todos os atores sociais. Do poder  público  à  

sociedade civil  organizada, das mais diversas estruturas públicas até o cidadão mais comum, 

todos obtendo espaço e voz nas tomadas de decisões dos rumos de nossa cidade. 

Toda essa interação é permeada por um sentimento comum de encontrarmos 

respostas de longo prazo  às mais diversas demandas que se impõem  na  busca de um 

futuro  de qualidade para as próximas gerações. Assim, o que nos orienta é sobretudo  

debater questões que envolvam, entre outras, projetos e investimentos em infraestrutura, 

desenvolvimento econômico, saúde comunitária e Educação de qualidade como foco. 

Por tudo isso, é com grande satisfação que em nome do Partido Social 

Democrático – PSD e todo os seus integrantes, trazemos ao público a nossa Proposta de 

Governo para Jaicós, que pretendemos implantar no mandato de 2021 a 2024.  Sendo  este 

um documento  que firma nosso  compromisso  com os moradores da cidade, zona urbana e 

zona rural, sempre buscando ações que permitam melhorar a qualidade de vida de todos. 

Podemos, com confiança e  respeito, assumir  o compromisso  de dar cumprimento às metas 

e ações desta Proposta de Governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPOSTA DE GOVERNO PARA JAICÓS/PI - 2021 / 2024. 
 



INTRODUÇÃO 
 

Esta Proposta de Governo consolida os projetos, metas e ações para dar 

continuidade ao primeiro  mandato  do  Partido Social Democrático - PSD à frente da 

Prefeitura Municipal de Jaicós - PI, constinuando o compromisso do candidato OGILVAN DA 

SILVA OLIVEIRA e demais candidatos ao legislativo que o apoiam. A elaboração desta 

Proposta de Governo considerou os pontos programáticos do Partido Social Democrático 

- PSD e incorporou as contribuições de membros da sociedade jaicoense com o espírito 

democrático e de desenvolvimento do nosso município. Neste documento estão explicitadas 

as prioridades de governo e as características de gestão, assim como as principais ações 

propostas em cada  setor  de  atividade. 

 

DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer  administração pública  

deve ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos,  com  atendimento  adequado  às 

necessidades básicas e respeito à dignidade humana. Decorre desta crença o 

reconhecimento da importância de atuar no sentido de diminuir ou eliminar as desigualdades 

entre cidadãos e entre as nossa localidades. Este é o grande objetivo que impulsionou a 

elaboração deste Plano de Governo. 

 
PRIORIDADES 
 

A administração municipal deve priorizar: os setores da Saúde, Educação, 

Abastecimento de Água, Obras de Infraestrutura, Saneamento Básico e o Desenvolvimento 

Econômico, considerados como pilares de sustentação e aspectos fundamentais na 

elaboração  desta Proposta de Governo. 

 

 
 
 

 



PROPOSTAS SETORIAIS 
 
 

SAÚDE 
 
 

A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de 

qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos implica em uma série de ações de promoção, 

prevenção e de tratamento e recuperação de doenças, de forma universal, integral e 

equânime. 

Neste sentido, a proposta para a área da saúde está alicerçada nas seguintes 

diretrizes: 

Buscar parcerias com a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e as Prefeituras dos 

municípios circunvizinhos, para garantir a melhoria da infraestrutura e do 

atendimento do Hospital Florisa Silva; 

Reestruturar o Hospital Florisa Silva, com aquisição de novos equipamentos e 

reativação do centro cirúrgico, para a realização de cirurgias de pequena e média 

complexidade; 

Implantar laboratório no Hospital Florisa Silva para realizar coleta de exames para 

facilitar o diagnósticos e a investigação de doenças infectocontagiosas que 

acometem a população; 

Aumentar o investimento no Programa de Saúde na Escola (PSE); 

Ampliar os investimentos em Saúde com receita própria; 

Promover a capacitação técnica e o desenvolvimento humano dos profissionais da 

Saúde; 

Implantar o plano de carreira dos profissionais de saúde, favorecendo a política de 

valorização profissional; 

Promover capacitação dos conselheiros de saúde; 

Reduzir a taxa de mortalidade infantil; 

Buscar condições para a implantação de novas academias de saúde pública nas 

praças, incentivando a prática de exercícios físicos e adotando a política das cidades 

saudáveis; 

Garantir a continuidade da distribuição gratuita de medicamentos básicos; 



Garantir a continuidade da cobertura assistencial das equipes da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) fortalecendo as estratégias de atendimento às comunidades de 

todo o município; 

Adquirir novas ambulâncias para contemplar  os moradores de outras comunidades, 

em parceria com os governos Federal e Estadual; 

Ampliar o atendimento de primeiros socorros nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) do município; 

Buscar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do 

município, junto aos Governos Estadual e Federal; 

Informatizar as Unidades Básicas de Saúde: Amélia Crisanto, Lourdinha Crisanto e 

Alberto Bessa Luz; 

Manter o controle e cuidado dos animais abandonados na cidade,  combatendo  os  

maus tratos; 

Aperfeiçoar a central de marcação de consultas e exames, , obedecendo critérios 

no atendimento sem fazer distinção de pessoas; 

Fortalecer as ações da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, bem como as ações de 

combate aos agravos e doenças infectocontagiosas; 

Ampliar as ações de formação e informação sobre o atendimento da saúde para 

toda a população, visando à melhoria do atendimento e prevenção de doenças. 

Ampliar a cobertura vacinal da população de acordo com o Calendário de Vacinação 

do Programa Nacional de Imunização; 

Garantir melhoria do atendimento de pré-natal às gestantes do município. 

Implantar a rede de frios do Programa Nacional de Imunização, cujo objetivo 

principal é garantir o abastecimento das unidades de saúde com as vacinas 

pertencentes ao programa; 

Ampliar o atendimento às crianças menores de 05 anos de idade, visando reduzir a 

taxa de mortalidade infantil; 

Aumentar a realização de exames nas amostras de água dos poços tubulares de 

todo o município com o objetivo de garantir o maior consumo de água potável pela 

população; 

Ampliar a realização dos exames citopatológicos nas mulheres entre 25 e 64 anos 



para rastrear o câncer de colo de útero; 

Ampliar a realização de mamografia para reduzir a taxa de câncer de mama no 

município; 

Fortalecer as ações educativas com o objetivo de reduzir a taxa de gravidez na 

adolescência; 

Reorganizar as ações de planejamento familiar pelas equipes da Estratégia Saúde 

da Família.Melhorar as Instalações Físicas do SAMU – Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência; 

Ampliar a equipe do SAMU para garantir atendimento pré-hospitalar com a 

presença de médico e enfermeiro; 

Proporcionar melhoria nos atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Reorganizar a rede de saúde mental do município; 

Buscar apoio com o Governo Federal e Estadual para a reforma do CAPS. 

Ampliar os serviços da Clínica de Fisioterapia, visando a redução das filas de espera 

para realização dos procedimentos; 

Implantar a equipe de saúde do Programa Melhor em Casa para ampliar o 

atendimento aos pacientes que necessitam de acompanhamento no domicílio; 

 

EDUCAÇÃO 
 
 

A educação de qualidade, universal e gratuita continuará sendo uma meta. Para se obter 

uma educação que atenda plenamente o cidadão, é imprescindível investir  na qualificação 

de todos os profissionais da educação. Para atingir a meta pretende-se: 

Aperfeiçoar o programa municipal de reforço escolar para alunos da educação 

fundamental, dando ênfase a distorção idade/série; 

Buscar junto ao Governo Federal o complemento para o pagamento do Piso Salarial 

Nacional a todos os Professores da rede municipal; 

Aperfeiçoar a Coordenação de Acompanhamento do IDEB; 

Organizar espaço físico para funcionamento do Conselho Municipal de Educação, 

bem como dinamizar as ações envolvendo a comunidade; 

Reorganizar o Plano Político Pedagógico de cada escola, dentro das normas do 



Plano Municipal de Educação de modo que contemple as necessidades, 

especificidades e decisões das escolas; 

Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de forma  a 

garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição; 

Garantir o acompanhamento de nutricionistas nas escolas  para melhorar  a  

qualidade da merenda escolar; 

Melhorar as condições do transporte dos profissionais da educação e  do  corpo  

discente da rede municipal de ensino; 

Criar o Plano Municipal para Esporte nas Escolas, em parceria com outras áreas 

afins; 

Retomar os projetos de ampliação e manutenção das escolas na zona rural e zona 

urbana do município; 

Adaptar os prédios públicos às Normas de Acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

Buscar Cursos Profissionalizantes em parceria com Universidades, SENAI, SENAC e 

outros; 

Garantir oferta de vagas nas creches e no ensino infantil e fundamental; 

Possibilitar a criação e organização de brinquedotecas nas escolas da educação 

infantil; 

Prover políticas de inclusão digital de pessoas com deficiências; 

Dar ênfase para a Educação  Ambiental e a Educação para o trânsito, em parceria 

com   as Universidades e o Detran; 

Proporcionar a melhoria do ensino-aprendizagem, oferecendo atendimento de 

profissionais clínicos psicopedagogo e/ou outros aos alunos com dificuldade de 

aprendizagem; 

Garantir a reformulação do Plano de Carreira, Cargos e  Remuneração  dos  

Trabalhadores da Educação, tomando por base o projeto em análise e tramitação; 

Reestruturar a Biblioteca Pública Municipal, em parceria com Organizações 

Governamentais e Organizações Não Governamentais; 

 

Elaborar e executar projetos de incentivo a leitura e resgate das datas 



comemorativas, em parceria com as Secretarias afins e outras Instituições; 

Construção de Escola no Povoado Várzea Queimada; 

Construir salas de educação infantil nas escolas Municipais Pastor João Vasconcelos 

e Paulo Manoel Batista; 

Construir Auditório na Sede da Secretaria Municipal de Educação; 

Construir Garagem coberta para os veiculos da Educação; 

Criar e mobiliar um Centro de Formação de Professores, localizado no Prédio da 

biblioteca Pública Municipal; 

Construir uma quadra coberta na escola Municipal Padre David; 

Construir 02 (duas) creches (Bairros Joao Mele e Arminiho Jose de Sousa; 

Construir 03 (salas) e 02 (dois) Banheiros na Sede da Secretaria Municipal de 

Educação; 

Construir Biblioteca da Escola Municipal Damasio Eugênio de Sousa; 

Dar continuidade com a metodologia do Projeto Borboleta para desenvolver os 

objetivos proposto no referido Projeto; 

Construir refeitório e sala de leitura em todas as escolas do Municipio; 

 

 

EMPREGO, TRABALHO E RENDA 
 

O comprometimento com a construção de uma cidade melhor, deve ser objeto do 

estabelecimento de um pacto entre o poder público e a sociedade local a fim  de  gerar  

emprego e renda. Nos próximos quatro anos deverão  ser  realizadas,  entre  outras,  as 

seguintes ações: 

 

Elaborar diagnóstico sócio-econômico do artesanato Jaicoense; 

Desenvolver cursos de qualificação na área do artesanato, profissionalizando o 

setor; 

Promover cursos profissionalizantes com parceria com o sistema S: SENAR – 

Serviço Nacional de aprendizagem Rural – SENAC – Serviço Nacional de  

Aprendizagem  Comercial – SESC – Serviço Social do Comércio –SENAI - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industria – SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às 



Micro e Pequenas Empresas; 

Incentivar o cooperativismo, beneficiando a cajucultura, caprinovinocultura e 

demais potencias; 

Auxiliar o trabalhador informal na sua regularização e aquisição de pequenos 

empréstimos junto às instituições financeiras. 

Atrair investimentos para o município, incentivando a criação de novos 

empreendimentos, lojas, fábricas e indústrias;  

Manter parceria com Junta Comercial do Estado do Piauí para agilizar o processo de 

abertura de novas empresas; 

 
 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 

A participação do setor primário na economia de Jaicós ainda  precisa  de  várias  

políticas de melhoramento. O principal papel a ser desempenhado  pela  administração 

municipal nesta área é o de atuar como estimulador, estabelecendo um padrão de 

desenvolvimento rural sustentável, gerando empregos e renda, elevando a satisfação e bem 

estar dos agricultores e consumidores, podendo gerar expressivos ganhos econômicos,  

sociais  e ambientais. 

Para que a da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, propomos a 

realização das ações relacionadas a seguir: 

Criar ou reativar o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura  e o  Conselho  

Municipal de Agricultura; 

Promover assistência técnica para os produtores na agropecuária; 

Implantar a perfuração de poços artesianos no interior do município; 

Apoiar à agricultura familiar; 

Promover melhoria genética na caprinovinocultura, com aquisição de reprodutores 

e matrizes de raças apropriadas à região; 

Reestruturar o Mercado Público Municipal; 

Construir e Manter o espaço adequado para Feira Livre de Animais e Frigobode em 

parcerias com organizações governamentais e não governamentais, (Galpão com 

cobertura, iluminação, banheiros); 



Construir cobertura metálica na feira livre do feijão. 

Construção de Açougues na zona rural; 

Estimular a criação de cooperativas, associações e dar apoio às que já existem; 

Criar o banco de sementes selecionadas em parceria com os órgãos competentes; 

Criar a lei municipal de politicas ambientais, conforme legislação Federal; 

Estimular e revitalizar a cultura de plantações como: Caju, mandioca e ETC; 

Construir pequenas barragens nas comunidades rurais e promover o 

desassoreamento das existentes; 

Reestruturar o Matadouro Público Municipal e contrução de Muro de Curral na Feira 

de Animais e demais Eventos. 

Firmar parceiras com as equipes técnicas da EMATER, SENAR, entre outras para 

dar suporte técnico aos agricultores do nosso município; 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

O desenvolvimento urbano de uma cidade seja qual for o seu porte necessita de 

planejamento, controle e ações que possibilitam o crescimento contínuo e com a devida 

atenção do Poder Público. 

Para o Desenvilmento Urbano propomos a realização das ações relacionadas a 

seguir: 

Criar o Conselho da Cidade, órgão democrático responsável pela coordenação do 

planejamento urbano e criar plano diretor; 

Assegurar a participação direta da população em todas as fases do processo de 

gestão democrática da Política Urbana de Jaicós; 

Revitalizar áreas históricas, em especial a Área Central de Jaicós; 

Solicitar junto ao Governo Federal a instalação da Agência da Caixa Econômica em 

Jaicós-PI; 

Solicitar junto ao Governo Federal a instalação da Agência de Atendimento do INSS 

em Jaicós-PI; 

Reestruturar o espaço da Feira Livre de Jaicós, padronizando os serviços e 

estruturas, aproveitando prédios já existentes, podendo ainda amplia-los. 

Pavimentação em Asfalto na extensão de 1,5 Km, na pista de pouso no 



Campo de Avião; 

Contrução de cerca na pista de pouso no Campo de Avião; 

Construção de Praça “Calçadão” na Avenida Industrial ao lado do Estádio 

Municipal, José Retrão de Oliveira.   

 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

O Sistema Único de Assistência Social que esta estruturando no Brasil, tende-se a 

ser ampliado e organizado oferendo os serviços das Política de Assistência em parceria com 

entes Federais,  Estaduais  e  Municipais. 

A próxima administração municipal deverá manter e ampliar os serviços 

existentes. 

Para a Assistência Social propomos a realização das ações relacionadas a seguir: 

Aperfeiçoar a gestão do sistema dos programas de transferência de renda do 

Governo federal; 

Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência  da  Assistência  Social  

(CRAS) para atender a demanda do município; 

Ampliar e aperfeiçoar o Centros de Referência Especializados da Assistência Social 

(CREAS); 

Elaborar politicas de apoio para mulheres vítimas de violência, e em situação de 

rua; 

Efetivar as políticas de atendimento a pessoas com deficiência; 

Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a adaptação 

de calçadas e acessos a prédios públicos; 

Garantir a oferta de órteses e próteses em trabalho conjunto com a Secretaria  de 

Saúde. 

 

GESTÃO E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Para aprimorar a Gestão e os Serviços Públicos propomos a realização das ações 

relacionadas a seguir: 



 
Manter ativa a ouvidoria Municipal; 

Assegurar a manutenção e funcionamento do Portal da Transparência; 

Estruturar os prédios das Secretarias de Agricultura,  Obras,  Esporte,  Lazer e 

Saúde; 

Ampliar e modernizar o Setor de Tributos do Município; 

Revisar o Código de Postura de Município; 

Realizar o recadastramento de todos os servidores efetivos ativos, pensionista e 

aposentados; 

Promover cursos técnicos de qualificação para todos os servidores públicos; 

Apoiar a implantação do Plano de Carreira para todas as categorias de servidores 

municipais não atendidos. 

Revitalizar a Estrutura Administrativa do Hospital Florisa Silva; 

Construir a sede própria do Fundo de Previdência Própria – Funprej. 

 

INFRA ESTRUTURA 
 

Para aprimorar e desenvolver a Infra Estrutura de nosso município propomos a 

realização das ações relacionadas a seguir: 

Reformar as principais estradas vicinais que interligam a cidade à Zona Rural; 

Municipalizar o trânsito; 

Garantir a manutenção da sinalização de trânsito vertical e horizontal na cidade e 

sinalizações em placas educativas; 

Pavimentação asfáltica e estruturação do campo de avião; 

Ampliar o abastecimento de água da cidade e interior; 

Viabilizar recursos junto ao Ministério das Cidades, a construção de uma rodoviária; 

Ampliar as redes de instalações elétricas da zona rural em parceria com os órgãos  

competentes; 

Ampliar as redes de instalações elétricas da zona urbana em parceria com os 

órgãos  competentes, retirando as gambiarras de instalação elétrica da sede do 

município; 

Construções de praças públicas em áreas ainda não contempladas; 



Firmar parcerias com as associações de moradores; 

Perfurar e equipar poços artesianos na zona rural; 

Construir/Implantar paradas de ônibus como ponto de apoio em todas as entradas 

dos povoados; 

Garantir a manutenção da iluminação pública na zona urbana e sua manutenção; 

Executar a pavimentação poliédrica nas ruas e bairros ainda não contemplados; 

Ampliar os cemitérios ja existente na cidade; 

Construir novo Cemitério na Cidade; 

Revitalização a pavimentação do asfalto das avenidas e principais ruas que da  

cidade; 

Criar parque recreativo para adultos e crianças realizarem praticas diversas; 

Ampliar o mapa urbano da cidade, criando novos bairros; 

 

SEGURANÇA 
 

Para que a segurança pública seja garantida pela administração municipal, de 

forma autônoma e eficaz, é preciso adotar algumas providências. Entre estas, propomos: 

 

Preparar e treinar a guarda municipal existente; 

Solicitar do Governo Estadual o aumento do efetivo dos policiais Civis e Militares; 

Promover campanhas municipais de segurança no trânsito; 

Efetivar os serviços da guarda municipal; 

Organizar palestras de combate às drogas, junto às Escolas Municipais e Estaduais. 

 
 

ESPORTE E LAZER 
 

Os estudo apontam que os projetos sociais vinculados ao esporte reduzem 

significativamente a evasão escolar e aumentam o índice de aprovação entre os estudantes 

atletas. 

A integração das políticas de esporte, lazer e educação se traduzem na construção 

da cidadania plena e na geração de novas oportunidades, refletindo diretamente na melhoria 

da qualidade de vida da população. 



Para aprimorar e desenvolver o Esporte e o Lazer de nosso município propomos a 

realização das ações no período de 2021 a 2024, conforme segue: 

Desenvolver projetos esportivos de inclusão social; 

Desenvolver projetos de formação esportiva; 

Estimular projetos voltados à comunidade; 

Implantar projetos para pessoas com deficiências; 

Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como área de prática; 

Buscar recursos para construção de áreas esportivas; 

Reconstrução do Estádio de Futebol José Retrão de Oliveira; 

Realizar anualmente o tradicional campeonato de Futebol amador; 

Criar o Campeonato Municipal de Futsal em várias categorias; 

Apoiar torneios esportivos realizados nas localidades da zona rural. 

Construção de um Ginásio Poliesportivo na sede do município 

 
 

MEIO AMBIENTE 
 

Para aprimorar e desenvolver as Ações de Preservação do Meio Ambiente em 

nosso município propomos a realização das ações no período de 2021 a 2024, conforme 

segue: 

Promover a demarcação física dos limites das Unidades de Conservação do 

município;  

Aquisição de propriedade rural para construção de Aterro Sanitário; 

Elaborar o Plano de Manejo, promovendo a regularização fundiária dos imóveis e 

intensificando as ações de educação ambiental; 

Atuar permanentemente na área da educação ambiental; 

Implementação de política pública de resíduos sólidos; 

Arborizar a cidade com utilização de plantas ornamentais; 

Implantar a coleta seletiva do lixo; 

Viabilizar o  saneamento básico; 

Revitalização das nascentes de água (olhos d águas). 

 



CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Nossa proposta para a área de Ciência e Tecnologia para o período de 2021  a  

2024 inclui as seguintes ações: 

Planejar ações estratégicas que promovam a transferência de tecnologias 

sustentáveis adequadas ao desenvolvimento do município, objetivando 

desencadear uma ação estratégica consciente e cooperada para o desenvolvimento 

sustentável através da inovação; 

Ampliar a participação do município na difusão do conhecimento sobre 

desenvolvimento sustentável; 

Criar o Conselho Municipal de Inovação – CMI; 

Desenvolver estratégias de atividades dos  diversos  organismos  públicos  e  

privados que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento de inovação em 

prol da municipalidade; 

Modernizar todos os setores dos serviços públicos que apresentam deficiência de 

equipamentos de informática, internet, etc; 

Reativar o telecentro municipal. 

 

HABITAÇÃO 
 

Na área de Habitação de nosso município propomos a realização das ações no 

período de 2021 a 2024, conforme segue: 

Elaborar projeto para construção de 100 unidades habitacionais para pessoas de 

baixa renda da zona urbana e zona rural; 

Elaborar projeto para reforma e ampliação de 100 residências para pessoas de 

baixa renda. 

Elaborar projeto para construção de 100 módulos sanitários; 

 

CULTURA 
 

Propiciar a cultura é elevar a satisfação, o bem estar e a autoestima da população, 

e gera expressivos ganhos na melhoria da qualidade de vida. 



As principais propostas para o período de 2021 a 2024, propomos  realizar as 

seguintes ações: 

Promover a capacitação de gestores, produtores e demais agentes culturais; 

Apoiar e patrocinar comemorações Festivas do município. (Emancipação Política, 

Carnaval, Festival de Quadrilhas de São João e Festejos); 

Apoiar a realização da cultura da festa do vaqueiro no município; 

Organizar feiras de exposição multicultural e empreendedora, na sede e em outras 

localidades do município, Jaicós-PI; 

Incentivar a participação de artistas da terra nos eventos realizados pelo município; 

Elaborar e executar projetos de incentivo à cultura e ao resgate da  história  do 

município, em parceria com os governos Estadual e Federal; 

Viabilizar recursos junto aos órgãos competentes, visando garantir a implantação 

de politicas públicas para assegurar a organização e realização dos eventos 

culturais que fazem parte do calendário do municipal. 

Reestruturar o CCI, mantendo quinzenalmente encontro dos idosos sendo 

promovido danças, palestras, etc; 

Construir Centro de Convivência dos Idosos em localidades da Zona Rural; 

Manter atualizado o cadastro de promotores e agentes de cultura, residentes no 

município; 

JAICÓS(PI),  SETEMBRO DE 2020 
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