
 

PLANO DE GOVERNO JATOBÁ DO PIAUÍ 

 

METAS PRINCIPAIS 

 Pacote    de Desenvolvimento– Asfalto, áreas de esporte e lazer, reestruturação 

do atendimento de saúde. 

 Implantar o programa Terca feira com o Prefeito, para ouvir todos os 

segmentos da sociedade e planejar as obras e ações com foco nas reais 

necessidades e anseios da população. A cada Terça feira representantes de um 

segmento serão convidados para um encontro com o prefeito   e    secretários    

municipais    para conhecer e discutir as ações programadas pela prefeitura e 

apresentar críticas e sugestões. 

 Modernizar o sistema de gestão do município com a implantação de novos 

mecanismos tecnológicos, capacitação e valorização dos  servidores de carreira 

e redução dos cargos comissionados. 

 Implantar o festival da melancia de no Mínimo três (03) dias, dois dias na sede 

do município e  Um (01) dia na comunidade Tamarindo , zona Rural 

 Urbanização da cidade, para melhoria das condições de vida e do ambiente, 

adaptando-o as políticas de gestão urbana, habitação, regularização fundiária e 

preservação ambiental. 

 Expansão gradativa das especialidades médicas, fazendo um diagnóstico de 

quais profissionais são mais requisitados no serviço público de saude , para 

contratação de mais  profissionais e especialidades, exemplo: Urologista, 

Ortopedista, Cardiologista,  de acordo com a necessidade dos pacientes, do 

município, afim de diminuir a necessidade de deslocamento para outras 

cidades para tratamento médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EDUCAÇÃO  

AÇOES URGENTES 

 

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção 

à Educação Especial; 

 Atualização Plano de Carreira do Servidor Público Municipal incluindo Plano 
administrativo e renovação do Plano de Carreira da Saúde. 

 Ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, psicológico e 

nutricional aos alunos da rede municipal de ensino, através da criação de um programa 

específico de atenção para a saúde do estudante; 

 

 

EDUCAÇÃO 

AÇÕES IMPORTANTES 

 

 Dar ênfase e continuidade na execução do Plano Municipal de Educação. 

 Implantar e executar a educação especial 

 Melhorar a qualidade profissional  do servidor administrativo, tanto nos anos 

de estudo como na qualidade profissional. Envolvendo todos os servidores do 

município. 

 Melhorar a estrutura da secretaria de educação para melhor acompanhar, 

supervisionar e orientar as escolas da rede. 

 Criar nas escolas  refeitórios para maior conformidades dos alunos 

 Criar política municipal para erradicar o analfabetismo e ampliar o nível de 

escolaridade de jovens e adultos, com apoio das demais secretarias da área  social, 

entidades, associações, Governo do Estado, sindicatos e igrejas. 

 Implantar o Programa VISÃO DO FUTURO, uma parceria entre Saúde e 

Educação, diagnosticando crianças com problemas de visão e distribuindo óculos 

gratuitamente; 

 Promover novas campanhas, premiações e concursos que incentivem a leitura 

e o uso mais freqüente da biblioteca e dos sites de pesquisa; 

 Readequar o transporte escolar com base nas distâncias percorridas e mais 

comodidade para os alunos. 

 Incluir na temática escolar assuntos como economia doméstica e 

empreendedorismo, visando preparar jovens para desafios que encontrarão no futuro; 



 
 Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente; 

 Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias 

na busca de mais recursos para o Município 

 Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as 
competências legais do órgão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SAUDE 

AÇÕES URGENTES 

 

 Remodelar, modernizar e profissionalizar o sistema de funcionamento do Ubas-  

Municipal (Posto Saúde) através de ampla discussão com a sociedade e todos os 

agentes envolvidos, para uma solução definitiva que gere satisfação aos Jatobaenses; 

 Expansão gradativa das especialidades médicas, fazendo um diagnóstico de 

quais profissionais são mais requisitados no serviço público de saude, para contratação 

de mais  profissionais e especialidades, exemplo: Urologista, Ortopedista, 

Cardiologista,  de acordo com a necessidade dos pacientes, diminuindo também a 

necessidade de deslocamento para outras cidades para tratamento médico; 

 Tornar os Postos de Atendimento resolutivos e não simplesmente de passagem 

para encaminhamentos a outros estabelecimentos de saúde; 

 

SAÚDE /ASSITENCIA SOCIAL 

AÇÕES IMPORTANTES 

 

 Ampliação no horário de atendimento nos Postos de Saúde, ampliando 

também o horário do atendimento médico, diminuindo o deslocamento para outras 

cidades. 

 Implantar o programa “Cesta Farta” doações de cestas básicas através das 

secretarias de saúde e Social para atender as famílias mais carentes do município 

 Dinamizar e potencializar o trabalho dos agentes comunitários de saúde, 

permitindo que façam um trabalho mais amplo e eficiente no atendimento ao cidadão. 

Essa estruturação     passa     pela     compra     de equipamentos e materiais, bem 

como pela valorização e capacitação dos profissionais do PSF; 

 Melhorar o sistema de agendamento para as consultas em postos de saúde. 

 Implantar o PAI - Programa de Entrega de Medicamento para Idoso em casa. A 

iniciativa é parte do programa de atenção ao idoso, que vai prever atendimentos 

diferenciados e políticas públicas de prevenção e atendimento especial para pessoas 

com 60 anos ou mais. 

 Desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento de enfermidades, 

controle de doenças crônicas e atenção aos animais domésticos. 

 

 



 
INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Cidade Inteligente -  Implantar um sistema de segurança, monitorado por 

câmeras de segurança nos principais pontos da cidade. 

 Pavimentação asfáltica com sinalização nas principais ruas e avenidas da 

Cidade. 

 Reestruturação, do sistema de abastecimento de água, sistema de tratamento 

simplificado, através de filtragem e clarificação 

 Sinalização das vias publicas de Jatobá. 

 Criação de uma linha de transporte coletivo afim de desenvolver o fluxo de 

pessoas em nossa cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AGRICULTURA. 

 

 Criar a feira da agricultura familiar com um dia denominados como “ Dia D” do 

comércio de Jatobá do Piauí ,data de maior fluxo, desenvolver atividades culturais, 

para expandir nossa cultura e comércio local. 

 Garantir estrada boa para que os nossos produtores possam escoar a produção 

e se deslocarem com conforto e segurança; 

 Fazer reuniões periódicas nas comunidades para definir, junto com a 

população, as prioridades e as ações que devem ser tomadas para desenvolver a 

agricultura 

 Garantir um amplo programa de atendimento de auxilio técnico e de máquinas 

agrícolas dentro das propriedades rurais; 

 Implantar o Programa Propriedade Sustentável, com foco na sustentabilidade 

financeira da propriedade, com acompanhamento técnico, 

 Ampliação dos programas de educação e capacitação para o fortalecimento dos 

agricultores, transformando-os em empreendedores do agronegócio, 

 Criação do Programa Municipal de Melhoramento Genético, com o objetivo de 

auxiliar os criadores   a aumentar a produtividade e a renda; com criação de animais 

geneticamente melhorado. 

 Possibilitar a ida de agricultores a feiras e eventos do setor na busca por 

parcerias, tecnologias e informações que permitam melhorias nas culturas, 

propriedades e lucratividade; 

 Apoiar a implantação de novas agroindústrias, envolvendo cooperativas, 

associações de agricultores,  e outros grupos organizados, especialmente para o 

aproveitamento de matéria prima existente no município; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESPORTE E LAZER 

 

 Implantar o festival da melancia de no Mínimo três (03) dias, dois dias na sede 

do município e  Um (01) dia na comunidade Tamarindo , zona Rural 

 Criar calendário oficial de eventos culturais no município, divulgando o mesmo 

por diversos meios para que os munícipes e também turistas possam prestigiar; 

 Buscar parcerias com os órgãos estaduais e federais, para adquirir um ônibus 

exclusivo para viagens de estudo e intercâmbios culturais e esportivos; 

 Implantação de academias ao ar livre em diversos pontos do município, sob a 

supervisão, em horários agendados, de um profissional de educação física 

 Implantar o Projeto Revela Talentos, com potencialização de jovens atletas nas 

diversas modalidades esportivas. 

 Realizar competições esportivas e de integração entre os cidade e 

comunidades. 

 Organizar eventos esportivos de alto rendimento em diversas modalidades com 

a participação de atletas renomados para estimular a prática esportiva entre as nossas 

crianças e jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE 

 

 Conselho Superior de Gestão (Conselho gestor), com voluntários e entidades 

para dar   norte    para    gestão    e    governança. Comissão Permanente de Avaliação 

de Desempenho das áreas e gestores com base no Programa de Metas do Poder 

Executivo e contratos de gestão. 

 Implantar um rigoroso controle na compra de materiais, contratação de 

serviços e gestão dos contratos com fornecedores e prestadores de serviços. Parceria 

com o Ministério Público e Câmara de Vereadores 

 Encaminhar para a Câmara de Vereadores, no início do período legislativo, 

projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Jatobá do Piauí, instituindo a 

obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do Programa de Metas pelo Poder 

Executivo. 

 Implantar o Plano de Inovação e Sustentabilidade do Executivo Municipal com a 

unificação de Secretarias; 

 Mapear e redesenhar processos visando a simplificação, agilização e 

qualificação na prestação dos serviços públicos para a população. 

 Otimizar os canais de comunicação da Prefeitura com as comunidades 

 Criar "ruas digitais" (100-800m) com acesso livre à internet nas vias dos bairros 

que apresentem maior carência de conectividade. Wifi em orelhões, acesso sem senha 

ou cadastro. Liberado e em alta velocidade. 

 Redução     de     40%      dos     cargos comissionados, valorizando servidor de 

carreira e técnicos 

 Mapear e redesenhar processos visando a simplificação, agilização e 

qualificação na prestação dos serviços públicos para a população 

 Implantar Sistema de Atendimento ao Cidadão via internet para receber 

solicitações dos munícipes, estabelecendo prazo para resolução da demanda. 

 

 

 

 

 

 

 


