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I. APRESENTAÇÃO 

 

Este documento é um instrumento em que se apresenta e define o Plano de 

Governo para o Município de Jatobá do Piauí-PI, Gestão 2021/2024, onde 

estabelece as diretrizes e as medidas que serão tomadas no novo governo. Conta 

com a união dos partidos PT, PP e Solidariedade, caracterizando-se pelo 

compartilhamento real de poder com os partidos e sociedade, considerando a 

complexidade dos atores e suas diferenças na construção do projeto político 

administrativo, exercitando o diálogo, respeito à legitimidade do próximo e 

contribuindo para formação de rede de cooperação e governança. 

A gestão concretizada pela coligação “Unidos por um Jatobá cada vez 

melhor” trabalhará com foco na  despartidarização da administração pública 

municipal, fortalecendo ainda mais a participação popular. Nessa nova gestão, os 

munícipes jatobaenses poderão desfrutar de um clima de união e respeito. O 

objetivo principal é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos jatobaenses, 

ampliando o acesso aos serviços públicos, qualificando e preparando ainda mais 

os servidores públicos municipais para um atendimento digno a todos que 

procurem e necessitem dos serviços da administração. 

  A nossa ação governamental parte de um diagnóstico das principais 

demandas que atende aos anseios e necessidades dos munícipes de forma a 

contemplá-los de forma igualitária e justa, constituindo-se, portanto, em propostas 

concretas e viáveis para solução dos problemas identificados. 

E com a certeza de que podemos construir um Jatobá do Piauí cada vez 

melhor é que apresentamos nossas propostas de governo e não mediremos 

esforços para a concretude das mesmas. 

 

Um abraço fraterno, 

José Carlos Gomes Bandeira 

Francisco Leonardo Tavares Rocha  
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II. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 

GOVERNABILIDADE 

 

 Rediscutir as prioridades do PPA (Plano Plurianual Municipal), devendo 

atender as verdadeiras necessidades do Município de Jatobá do Piauí-PI, 

garantindo a efetiva participação popular na rediscussão e elaboração do 

mesmo; 

 Atualizar a estrutura administrativa de forma que os processos e demandas 

sigam de forma célere, econômica e eficiente; 

 Aprimorar o portal oficial do Município (www.jatobadopiaui.pi.gov.br), 

onde o mundo todo poderá verificar as contas municipais; 

 Efetivar a implantação do uso do Diário Oficial do Município, para 

publicação da Legislação Municipal: decretos, leis, portarias, editais de 

licitações e demais normas legais baixadas pelo Poder Público Municipal; 

 Promover a regularização fundiária, principalmente dos lotes pendentes de 

documentação legal aprovada pelo governo municipal, como forma de 

valorizar a propriedade privada e facilitar solicitação de créditos junto a 

instituições financeiras; 

 Consolidar os princípios da reforma urbana, por intermédio da Regularização 

Fundiária Urbana (Reurb), regulada pela Lei Federal nº 13.465/2017; 

 Realização de seleção pública para preenchimento de vagas existentes; 

 Elaboração de plano unificado de cargos e remunerações, de forma a 

valorizar todos os servidores municipais; 

 Desburocratizar os serviços prestados no âmbito do poder executivo 

municipal, inclusive punindo os atos de corrupção em todos os níveis 

hierárquicos; 

 Construir o centro administrativo para instalar os órgãos da administração 

municipal; 

http://www.jatobadopiaui.pi.gov.br/


 
 
 
 

Coligação: 
PT, PP e SDD 

 Construir um espaço para descentralizar serviços da prefeitura na grande 

região da Santa Alice; 

 Criar um programa de informatização integrado e interligado entre todos os 

órgãos e entidades públicas municipais. 

 Aperfeiçoar o Sistema de Arrecadação do Município; 

 Modernizar o Sistema Licitatório do Município; 

 Modernizar o serviço Jurídico e de Acompanhamento de ações judiciais; 

 Modernizar o Sistema Financeiro do Município; 

 Disponibilizar no Portal do Município, todas as dotações orçamentárias, 

despesas, Receitas e Empenhos realizados; 

 Repensar todos os procedimentos de licenciamento e demais processos 

administrativos, desburocratizando os serviços prestados a população 

jatobaenses, diminuindo os prazos de tramitação dos procedimentos 

administrativos e unificando as taxas administrativas, além de disponibilizar 

certidões e decisões em meios digitais ou informatizados.  
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III. FINANÇAS 

 

 Contratar empresa especializada para reestruturar e modernizar a 

infraestrutura das repartições municipais; 

 Atender a todas as exigências da Legislação Municipal, Estadual e Federal 

de responsabilidade do Município, prestando todas as informações 

solicitadas pelos órgãos e entidades públicas, como Tribunal de Contas do 

Estado, TCU, Ministério Público, Poder Judiciário, etc. 

 Em parceria com o planejamento e administração realizar congresso 

municipal descentralizado nas microrregiões, onde serão rediscutidas as 

prioridades nas áreas da Saúde, de Educação, de Assistência Social, de 

Esportes, das prioridades de interesse das crianças, dos jovens, dos adultos e 

dos Idosos e de todos os demais segmentos sociais do município, a partir da 

estruturação das demandas e disponibilizar receitas para execução das ações 

redefinidas; 

 Revisar e atualizar o código tributário municipal as legislações vigente, de 

forma a incrementar as receitas municipais e aplicá-las em melhorias para os 

cidadãos jatobaenses; 

 Adquirir sistemas de tecnologia de informação de forma a agilizar, 

simplificar tarefas, reduzir custos das mesmas na prestação de serviços aos 

munícipes jatobaenses, e que os mesmos possam ser acessados de forma on-

line, a exemplo do contracheque online que já fora implantado. 

 Implantar a Ouvidoria Municipal para uma comunicação direta entre 

Prefeitura e cidadão, seja para reclamações, solicitações, sugestões e elogios; 

 Utilizar o orçamento municipal para medir a eficiência e concretude das 

ações desenvolvidas.  
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IV. ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 Implantar o Projeto Prefeitura em Ação: Realizar a ação social nas 

localidades do território municipal, levando todos os serviços municipais a 

disposição da população jatobaense de acordo com a necessidade local; 

 Viabilizar espaço físico próprio para funcionamento do Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS. 

 Qualificar e valorizar continuadamente os trabalhadores do sistema único de 

assistência social – SUAS; 

 Buscar junto ao Governo Federal e Estadual a implementação de ações de 

combate à miséria; 

 Manter cadastro atualizado e distribuição de itens que contemplem ações no 

tocante a distribuição de benefícios eventuais as famílias carentes; 

 Implantar programas visando combater a desnutrição da criança, do idoso e 

da gestante de baixa renda; 

 Criar o programa de apoio a pessoas vulneráveis, que não possuem 

familiares e/ou que tenham alguma dependência química, com a retirada 

dessas pessoas do ambiente hostil, que denegri a qualidade de vida da pessoa 

humana. 
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V. EDUCAÇÃO 

 

 Rediscutir o Plano Municipal de Educação, redefinindo-o, adaptando-o a 

realidade atual, afastando ações que burocratizam o planejamento 

educacional do Município; 

 Honrar com pagamento do piso salarial do Magistério; 

 Permanecer com atualização do PAR- plano de ações articuladas para 

aquisição de mais ônibus escolares pelo Caminho da Escola e demais 

equipamentos para melhoria da infraestrutura e assistência ao educando 

 Reforma e ampliação das escolas públicas municipais; 

 Implantação de sala multifuncional para atender alunos com necessidades 

especiais;  

 Planejar e monitorar com eficiência o transporte escolar municipal, inclusive 

com o atendimento de alunos do ensino médio, em parceria com o Governo 

do Estado; 

 Continuar reduzindo os percentuais de distorção idade série dos alunos 

matriculados no ensino fundamental; 

 Manter e aumentar cada vez mais os níveis de proficiência alcançados na 

avaliação externa, Prova Brasil, usado no cálculo do IDEB; 

 Utilização da plataforma Conviva para manter os dados atualizados e 

integrados da gestão das escolas com a secretaria municipal de educação; 

 Aumentar e diversificar a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 

agricultura familiar na oferta no cardápio dos escolares; 
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VI.  CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

 Desenvolver políticas públicas de investimento na cultura e lazer enquanto 

componentes importantes para a inclusão social, contribuindo para a 

elevação da autoestima do povo e fazendo com que todos valorizem mais a 

cidade onde vivem; 

 A cultura no município de Jatobá do Piauí será priorizada, com programação 

cultural intensa, valorizando as diversas manifestações artísticas presentes na 

nossa cidade, mas também incentivando e apoiando os artistas locais que 

necessitam de qualificação e ferramentas para desenvolverem seus talentos; 

 Revitalização do espaço social da Praça nossa senhora das Graças com 

acessibilidade a espaços de lazer à família, à juventude e à terceira idade; 

 Ampliar o acervo bibliográfico das escolas municipais; 

 Democratização e incentivo ao Esporte e ao Lazer, nas suas mais diversas 

modalidades esportivas; 

 Revitalização do ginásio poliesportivo, com implantação de projetos de 

utilização comunitária do espaço público; 

 Reformulação do calendário esportivo e cultural, ampliando e diversificando 

as modalidades esportiva e cultural; 

 Continuar com o incentivo e apoio aos atletas e equipes para participar de 

competições estaduais, intermunicipais. 

 Articular junto ao Governo Estadual pela conclusão do Estádio Municipal; 

 Captação de Recursos Estaduais e Federais para ampliar os serviços 

prestados a população jatobaense nas áreas de Esporte e Lazer; 

 Levantar e catalogar o acervo de belezas naturais existentes no Município 

para fins de incentivar o turismo local. 

 Elaborar o calendário anual de eventos municipais para fins de atrações 

turísticas, a exemplo da realização da festa de carnaval, festa do trabalhador, 

festa da melancia, festejos da padroeira do município, festa de emancipação 

do município e outros. 

 Divulgar, em mídia computadorizada e impressa, os eventos, os pontos e o 

calendário turístico do município. 
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VII. SAÚDE  

 

 Reestruturar os serviços de saúde de forma que amplie os atendimentos 

médicos e odontológicos prestados pelo Município, inclusive com o 

sistema de regulação de consultas e exames com especialistas; 

 Criar e implementar o Programa de Formação Continuada, ou de 

treinamento de servidores públicos municipais de saúde, para ampliar e 

aprimorar os serviços ofertados à comunidade;  

 Manter a distribuição regular dos medicamentos que fazem parte da atenção 

básica e ainda, orientar e acompanhar os pacientes que necessitem de 

medicação especializada a conseguirem junto a farmácia de medicamentos 

especializados; 

 Ampliar as ações que promovem a prática de atividade física e alimentação 

saudável aos usuários do SUS; 

 Monitorar as condições que facilitam a propagação de agentes endêmicos, 

evitando a proliferação destes agentes endêmicos;  

 Apoiar o Conselho Municipal de Saúde ofertando cursos de 

aperfeiçoamento e fomentando a participação em eventos de saúde pública; 

 Reformar e equipar adequadamente os postos de saúde; 

 Manutenção e compra de novas ambulâncias para a Secretaria Municipal de 

Saúde, via projetos de captação de recursos e de emendas parlamentares; 

 Valorização dos profissionais da área da saúde; 
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VIII. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

 Ampliar o abastecimento de água na zona urbana e rural do município e 

ainda melhorar a qualidade da água fornecida com implantação de 

Departamento Exclusivo; 

 Preservar e restaurar os sistemas ambientais no âmbito do território 

municipal; 

 Manter as vias públicas limpas e os jardins de praças e espaços públicos bem 

cuidados; 

 Realizar consórcio para implantação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) para assim gerenciar e tratar os resíduos sólidos conforme 

determina a legislação; 

 Ampliar o número de lixeiras em espaços públicos e que as mesmas tenham 

identificação para coleta seletiva; 

 Continuar a parceria com o STTR para ampliar a disponibilidade de gêneros 

alimentícios oriundos da agricultura familiar adquiridos pela Prefeitura; 

 Promover cursos de capacitação para manipulação e processamento de 

gêneros alimentícios, a fim de agregar valor aos itens produzidos e 

comercializados pelos agricultores familiares; 

 Proibir as construções de edificações que atentam contra o meio ambiente e 

prejudicam a qualidade de vida dos jatobaenses; 

 Recuperação de áreas verdes e de preservação ambiental; 

 Estabelecer um projeto para despoluição dos rios municipais e preservação 

de suas margens; 

 Criação do plano municipal do meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável; 

 Ampliação da cobertura de coleta de lixo na zona rural; 
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 Criação do programa Cidade Verde: plantio de árvores nas áreas e terrenos 

públicos e particulares. 

 Implantação do sistema de esgotamento sanitário e da coleta seletiva de lixo 

para reciclagem; 

 Criar programa para acompanhamento e sensibilização dos riscos de uso 

inadequado de agrotóxicos, essencialmente no cultivo da melancia; 
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IX. OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 Ampliar parcerias com os municípios circunvizinhos: Milton Brandão, 

Capitão de Campos, Sigefredo Pacheco, Campo Maior e Cocal de Telha, em 

busca de soluções para melhorar a viabilidade de tráfego entre os mesmos, 

inclusive buscar junto ao governo estadual a pavimentação asfáltica dessas 

vias; 

 Implementar  operação tapa buracos nas principais ruas e de todas as demais 

localidade do território municipal, de forma permanente melhorando a 

pavimentação municipal; 

 Restauração e manutenção permanente da ILUMINAÇÃO PÚBLICA como 

fator de conforto e segurança da população jatobaense, bem como ampliação 

das substituições das lâmpadas de vapor de mercúrio e de sódio por LEDs; 

 Conclusões das obras de urbanização e pavimentação das ruas e avenidas da 

cidade, com captação de recursos perante os governos Federal e Estadual; 

 Reforma e revitalização de praças públicas, áreas de lazer, de circulação e 

das academias ao ar livre;  

 Fortalecimento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para 

planejar novas praças, áreas de lazer, reforma e manutenção dos 

equipamentos públicos ofertados a população jatobaense. 

 

 

 

 

 


