
 
 

Infraestrutura 

 
• Fazer parceria com proprietários da cidade onde não tem calçadas e 

passeios para juntos construirmos e melhorar a estética da cidade (mão de 

obra e areia doada pela prefeitura, e cimento pelo proprietário); 

 
• Construção de uma rodoviária com acessibilidade; 

 
Prioridades nas compras 

 
• De remédios, cestas básicas, combustível, gêneros alimentícios, materiais 

de consumo, materiais de limpeza, materiais de construção, ferramentas e 

outros. DANDO PREFERENCIA AOS COMERCIANTES DE NOSSA CIDADE, 

mediante processo de licitação. 

 
Obras novas a ser construídas 

 
• Construções de casas populares para pessoas carentes que enquadra no 

programa Habitacional do Município; 

 
• Construção de uma clinica para dependentes químicos de álcool e drogas 

com médicos especializados no tratamento e assistente social;. 

 
Saúde 

 
• Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) parceria com governo 

federal através do ministério da saúde; 

 
• Reforma no ESF dentro do padrão do ministério da saúde tais como: 

doenças pré-existentes diabetes, hipertenso e pré-natal, medicina preventiva 

homem e mulher; 

 
• Contratação de um Odontólogo para tratamento de canais, extração e outros; 

 
• Contratação de mais profissionais médicos especializados; 

 
• Manter a farmácia básica em pleno funcionamento para atender as 

demandas da saúde publica; 

 
• Aquisição de um aparelho de RAIO-X moderno; 
 



 Manter o Hospital Municipal munidos de remédios, seringas, materiais 

cirúrgico, curativos e outros materiais de urgência médica; 

 
• Recuperar e incrementar o potencial cirúrgico e obstétrica outrora existente; 

 

• Dar eficiente e resolutivida às clínicas medicas e pediátricas bem como 

programas específicos para a saúde do idoso, da mulher e do homem; 

 

• Aquisição de uma Ambulância moderna. 

 
Esporte e Lazer 

 
• Reforma revitalização e modernização do estádio municipal, com 

iluminação para pratica de esportes noturnos; 

 
• Reforma do ginásio de esporte com parceria do governo do estado; 

 
• Construção de um novo Campo Society com gramado sintético próximo ao 

campo de futebol; 

 
• Criação de Parque Ecológico: limpeza, plantio de grama, iluminação, 

academia ao ar livre e quiosque bar (este com proposta de produtos naturais 

e venda proibida de bebida alcoólica); 

 
• Incentivo aos times de futebol da cidade de Jaicós nos campeonatos 

regionais; 

 
• Incentivo aos times de futebol das categorias de base de Jaicós; 

 
• Incentivo ao futebol feminino; 

 
• Incentivo a outras modalidades de esporte, tais como: vôlei, basquete e 

natação (com profissionais capacitados e especializados); 

 
• Apoio aos jogadores de Truco do nosso município. 

 
Educação 

 
• Criar ou executar o plano de carreira dos professores municipais; 

 
• Concursar ou contratar um professor de musica para a creche e escolinha, 

pois sabemos da grande contribuição que a musica tem neste importante 

processo de ensino/aprendizagem; 

 
• Fazer parceria com escola de idiomas (Inglês e Espanhol); 



 
• Fazer parceria com escola de ensino profissionalizante, tais como, SENAI e 

SENAC; 

 
• Aquisição de um ônibus para transportar Universitários, Cursos Técnicos 

Profissionalizantes, desportistas, terceira idade e etc; 

 
• Parceria do município com as Escolas Estaduais; 
 

• Programa de incentivo a reciclagem dos professores com discussão 
permanente com vistas a eficiência e aprendizagem; 

  
• Programa de intercâmbio cultural entre cidades e estados. 

 
Cultural 

• Projeto de musica: “O Som que Transforma”; 

 
• Construção de arena cultural com som e iluminação própria, aproveitando o 

palco existente na praça da estação, com a finalidade de atender a 

espetáculos e apresentações locais e vizinhas; 

 
• Cinema ao ar livre e outros; 

 
• Feira cultural e gastronômica; 

 
• Resgate da Banda de sopro com novos instrumentos e uniformes. 

 
• Resgate de momentos culturais e cívicos, tais como, 07 de Setembro, , 

Festa Junina, Páscoa, Dia das Crianças, dias das Mães, dia dos Pais, Natal, 

Ano Novo, Aniversario da Cidade, Motocross e outros; 

 
• Criação de um concurso de calouros anual “O Canta Jaicós”, que será 

aberto para artistas locais assim como artistas vizinhos, com jurados e 

premiações; 

 
• Criação de um museu de Jaicós, retratando e resgatando a historia de 

nossa querida terra, bem como museu virtual, dando assim também a 

oportunidade de Jiacoenses visualizar e contribuir com o mesmo; 

 
• Criação da casa do artista e criação de uma associação dos artistas 

Jaicoenses, com o intuito de fortalecer e incentivar os belos trabalhos feitos 

pelos nossos artistas. 

 
• Construção de um prédio exclusivo para se transformar no farol da cultura 

regional, estadual e nacional com o slogan “Cidade culta = cidade rica! 

Cultura a única riqueza!”. 



 
Programas para Zona Rural 

 
• Conservação e reforma de passagens bolhadas, perfurações de poços 

tubulares e etc; 

 
• Coleta seletiva de lixos na sede do município; 

 
• Manter parceria com os produtores rurais (fazendeiros) na conservação de 

solo, estradas, barragens, cascalhamentos em currais, bacia de contenção 

de água das chuvas e outros, colocando a disposição deste as maquinas da 

prefeitura para executar tais serviços observando as leis municipais 

pertinentes; 

 
• Incentivar os produtores rurais no agronegócio, principalmente os pequenos 

produtores que pretende produzir Hortifrutigranjeiro. 

 
• Preservação do meio ambiente, estimular às riquezas naturais. 


