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MENSAGEM DO PODER LEGISLATIVO JAICOENSE 

 

Senhores e Senhoras, 

Dirijo-me a esta Casa, a Casa do Povo, neste início de mais um semestre de 

trabalho no Poder Legislativo Municipal, com alegria, mas principalmente com uma 

forte confiança em tudo o que estamos realizando por toda nossa Jaicós. Um 

trabalho feito a muitas mãos, inclusive, a dos senhores e senhoras aqui presente. 

Primeiramente deixamos nossa mensagem de pesar a família de nosso 

eterno nobre vereador João Messias da Costa (Messias Porteira) que muito 

contribuiu com este Poder que partiu repentinamente para os braços do pai celestial.  

Iniciamos nosso último semestre como Presidente, e como sempre foi à 

marca de nosso mandato, continuarão com muitas ações buscando melhorias para 

um bom atendimento a população jaicoense. 

No inicio do ano aplicamos o aumento salarial real aos servidores efetivos e 

comissionados desta Casa como forma de incentivo e respeito àqueles que 

trabalham incansavelmente para o bom e fiel andamento dos trabalhos legislativos. 

No recesso parlamentar realizamos investimentos no telhado do Prédio da 

Câmara, com a troca total da madeira e telhas. Fizemos ainda a manutenção e 

reparação da fiação elétrica. Também serão realizados investimentos em novos 

microfones. 

Nesse final de mandato ainda investiremos em melhorias na secretaria da 

Casa, dando um melhor conforto aos servidores e um melhor atendimento a 

população. Serão comprados novos computadores e impressora profissional para 

atender a demanda de nossa Casa e servir a população jaicoense. 
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Na secretaria da Casa demos todo o apoio à população carente que não tem 

acesso a informação, como a impressão de taxas, xérox, impressão de CPF, 

inscrição de título de eleitor e demais serviços. 

Com muito orgulho fomos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí - TCE/PI como a Câmara Municipal mais transparente de todo o Estado do 

Piauí, com um Portal da Transparência totalmente atualizado com as receitas e 

despesas, leis, projetos, requerimentos e demais atividades do Legislativo. Somos 

um modelo de gestão para todas as Câmaras Municipais de nosso Estado.  

Implantamos o painel digital no Plenário para facilitar nossos trabalhos e a 

transparência das votações durante as sessões. Ao poucos vamos trazer mais 

novidades que irão beneficiar nossas atividades legislativas. 

Como sempre fizemos sempre estivemos presentes diariamente 

acompanhando todo o trabalho da Casa, cobrando as comissões e seus membros e 

intermediando o entendimento entre situação e oposição. 

DIÁLOGO, RESPEITO, e SERIEDADADE, senhoras e senhores, são marcas 

desta Presidência. Dialogamos não apenas com os servidores públicos, mas com 

todos os Poderes, as instituições e entidades, com a sociedade em geral e 

estabelecemos um novo tempo no legislativo jaicoense, tempo de paz, harmonia, 

crédito e união. 

Enfim, fizemos muitas realizações no Poder Legislativo, e nesse segundo 

semestre queremos realizar muito mais, com o apoio de todos os vereadores e a 

participação da população jaicoense. 

A atual composição da Câmara Municipal de Jaicós rompem paradigmas 

clássicos e enraizadas neste Edifício Sede, pois, aqui está a prova viva de que filhos 
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de pobres também podem chegar aonde seus sonhos almejam, com todo o respeito 

ao passado que também fora construído com muito esforço, mas sugiro que 

respeitem o presente, pois é visível a política colaborativa e participativa que a atual 

composição desta casa mostra pra população jaicoense entregar uma política de 

resultado em prol do povo de Jaicós. 

Vamos seguir juntos, porque este é o caminho correto para promover as 

transformações necessárias rumo ao futuro de Jaicós.  

Muito obrigado e fiquem com Deus! 

João Bosco Evangelista Lima 
Presidente da Câmara Municipal de Jaicós 


