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Excelentíssimas Senhoras Vereadoras,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Minhas Senhoras, meus Senhores,

Demais autoridades e cidadãos jaicoenses

Mâthcus Lima Avelino Barros.

( PF \ 018.+91 133-36

COORDL\ADOF FTNANCEIRO

presentes.

Cumprimento esta Augusta Casa Legislativa, reiterando o nosso

compromisso no tocante ao desenvolvimento de Jaicós, os resultados

positivos dos esforços que envolvem o Poder Executivo e Poder

Legislativos assegurados pela transparência, forte marca dessa gestão, que

trabalha incansavelmente pelos jaicoenses.

Nobres Vereadores, antes de discorremos sobre os projetos

realizados pelo trabalho da nossa administração, voltemos o nosso mais

profundo sentimento à perda precoce do estimando e querido vereador

Messias Porteira. Político da nova geração, tendo sua trajetória política sido

marcada pela perseverança, força de vontade e determinação, tais

qualidades sempre combinadas em benefício da população.

A partida repentina do Vereador Messias Porteira comoveu toda

nossa comunidade e deixou órfão um grande número de simpatizantes e

amigos que hoje guardam no coração o seu legado, que sem dúvidas

sempre será lembrado como forma de retribuição e consideração ao jovem

político que sempre esteve disposto ajudar o jaicoense, tanto na sua terra

como no Estado de São Paulo.



Seguindo o regimento desta Casa Legislativa bem como o

ordenamento jurídico nacional, visando a continuidade dos trabalhos da

Câmara Municipal de Jaicós Pl, desejamos boa sorte e sabedoria ao nobre

vereador lrmão Jessé, que desempenhará a partir de agora seu importante

trabalho na cadeira deixada pelo saudoso vereador Messias Porteira.

Como sugere o slogan da nossa gestão: .,O TRABALHO

CONTINUA', o município continua avançando para patamares que jamais

haviam sido alcançados em toda história. Os resultados dos nossos

esforços são visíveis nas mais diversas áreas: da saúde à educação, da

agricultura à assistência social, destacando também as obras estruturantes

no nosso município.

Desta forma, trago à Vossas Excelências o importante resultado

das ações realizadas no nosso Município nos últimos meses, trabalho este

seguido de perto pelo olhar atento e indispensável dos componentes desta

Câmara Municipal.

=SAUDE=

01 - Nos últimos meses realizamos 131 Cirurgias Eletivas no Hospital

Florisa Silva;

02 - Realizamos 23.389 atendimentos médicos

03 - 20.434 atendimentos de enfermagem

04 - 68.462 administração de medicação

05 - 232 suturas

06 - Compramos recentemente mais 02 carros para saúde de Jaicós

07 - Reforma para ponto de apoio da Unidade Basica de saude Domingos
Jose da Silva no povoado Esquisito

08 - Reforma e melhoria do ponto de apoio na localidade Angical dos
Magros;



09 - lnaugumamos e entregamos a Unidade Basica de saude do povoado
gameleira

10 - Reforma do ponto de apoio para o posto de saude da localidade
Tanquinho

1'l - Aquisição de casa com recursos proprios para funcionamento do ponto
de apoio de saude na localidade lagoa do Sabino;

12 - Emplantamos mais 01 academia de saude, dessa vez no calçadao Ze
Ligório;

13 - realizaremos dia 20 de agosto dia D contra vacina poliomelite;

14 - inicio da Obra da sede propria do Samú;

í5 - lnicio de Vacinação contra Covid em crianças de 04 anos;

16 - Melhorias e pintura no posto de Saude do Povoado Yarzea Queimada;

''i7 - Melhorias como Limpeza, retelhamento e pintura do CÉO;

EDUCAÇÃO

1. Entregamos recentemente a reforma e ampliação da creche tia
Lourdinha com equipamentos funcionais;

2. Reforma da escola Francisco Crisanto;

3. Reforma e ampliação da creche o bolinha;

4. Reforma e ampliação da escola municipal padre david;

5. lniciaremos em breve a reforma e ampliação da escola Cariolano
Alves, na localidade Pau do lnxui;

6. Construção de refeitórios e banheiros acessíveis e sala de direção na
escola da lagoa do sabino;

7. Aquisição de brinquedos pedagógicos;
8. Ônibus ore 01 piso alto com ar condicionado



9. lnauguramos as quadras poliesportivas da Lagoa do Sabino e do
povoado Esquisito;

10. Perfurações de poços tubulares nas escolas Padre David com
Caixa D água, na escola da Lagoa do Sabino com caixa D água e 01

poço na creche dona Calú;

11. Reforma e ampliação do prédio da secretaria municipal de
educação;

12. Aquisição de 2 veículos (strada e gol);

'1 3. lnformatização do sistema frequência do aluno;

14. Mapeamento de rotas escolares;

=PROJETOS PEDAGOGICOS=

'l . projeto ler e apreender

2. projetos relacionados ao meio ambiente (agua - fonte de vida,
queimadas, resíduos sólidos - reciclagem, meio ambiente -
qualidade de vida, campos - praticas sustentáveis);

3. projeto resgate a infância - prémio ministério publico do trabalho
12022 (visando erradicação do trabalho infantil);



ASSISTÊNCIA SOCIAL / ADMTNISTRAçÃO / ESPORTE I

CULTURA / OBRAS E AGRICULTURA:

01 - Entrega de enxovais;

02 - São João dos ldosos;

03 - Campanha do Trabalho lnfantil;

04 - Reabertura do CCI;

05 - Atendimentos Psicossociais (290 atendimentos);

06 - Festa do Vaqueiro ( XVI festa do vaqueiro com o tema "A

TRAD|ÇÃO CONTTNUA");

07 - Estamos realizando a Copa Galo

08 - Copa Catito

09 - Contratamos Recentemente o sinal do canal antena 10 para

melhor informar nossa população;

10 Atualmente mais de I mil metros quadrados de calçamento no

Bairro novo / parceria com IDEPI;

11 Assinamos ordem de serviço e já se iniciou a obra para

construção do prédio do Funprej;

12 - Encontra-se em execução o piçarramento de 34km de estradas
vicinais dentre elas Estrada que liga BR 407 ao Esquito indo ate
a localidade Saco da serra, estrada do Angical dos Magros,
Vazante, casa de Pedra e Tapera;

13 - Realizamos a feira cultural do esquisito;

14 Pagamento em 100% do Garantia Safra;

15 - Estamos em convenio com o Gov. do estado perfurando 05
poços (poço povoado Santo Antonio, Sitio, Santana 2, Santana 3
e Serrota;

16 Concluimos em parceria com o estado a 3a Etapa de
asfaltamento em ruas da nossa cidade;

17 - Realizamos o São João do Galo;



- Entregamos 1.050 cesta basicas atraves da assistencia social;

- Esta em forma avançada a construção do Estádio José Retrão
de Oliveira;

20 - Entregamos 05 Boxs na feira dos animais;

21 - Continuação dos trabalhos de reposição de lampadas, trocando
lampadas vapor mercurio e sódio por LED ;

22 - Serviços de pintura e caiamento de ruas e praças da cidade

23 - Perturação de 01 poço com caixa D água de 15 mil litros no
Povoado esquisito;

24 - Em breve a execução de mais de 10 mil metros quadrados de
calçamento no Bairro João Melé;

=CONGLUSÃO=

Dessa forma, é com espirito de luta que concluo essa mensagem

não tendo duvidas de que o início dos trabalhos desta Casa renovará

nossas energias para melhor desempenho dos nossos papéis na vida

pública visando sempre o bem estar e a soberania do nosso povo por

quem continuaremos nossa luta implacavelmente pelo bem de Jaicós

Pt.

Na oportunidade, reiteramos os votos de apreço e estima aos

componentes desta Casa.

Um abraço a todos.
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Jaicós Pl, 12 de agosto de2022.
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