moderno e pa icipativo

No combate à covid-19 o Governo Municipal realizou ações de
conscientização pelas ruas do município, ocorrendo scalização no comércio,
desinfecção de locais e prédios públicos e orientação sobre a importância do
uso de máscara para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).
Testagem Covid-19
Já foram realizados mais de 3 mil testes rápidos no município; investimento
de mais de 300 mil reais na aquisição de mais de 5 mil testes.
Ações nas feiras
Para garantir a prevenção de novos casos da covid-19 no município, o
Governo Municipal montou barreiras sanitárias nos acessos a feira livre,
scalizadas por bombeiros civis e equipe de trânsito a m de assegurar que a
população use máscaras, com higienização com álcool e orientações a
população por serviço de carro de som.
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#ImunizaJacaraú

Em 20 de janeiro teve início a campanha de vacinação contra o coronavírus no município. Com
planejamento e organização a Secretaria de Saúde, seguindo orientações do Ministério da Saúde
iniciou o atendimento pelos pro ssionais da saúde, e seguiu com os grupos prioritários.

Após serem totalmente recuperados,
o Governo Municipal entregou a
Secretaria de Educação dois ônibus
escolar que se somam à frota
municipal para reforçar o transporte
dos estudantes da rede de ensino do
município. Investimento de cerca de
120 mil reais.
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Instalação de internet nas escolas
Por meio do Programa Educação Conectada, em
parceria com o FNDE, foram contempladas com conexão
de internet, as seguintes Unidades Escolares: Ruy
Barbosa no sítio Jatobá e Claudino Joaquim Rodrigues
em Pitanguinha, Escola Professora Neuza Medeiros
Alves, Senador Ruy Carneiro, Creche Maria de Fátima
Fidélis.

Entrega do kit do Professor
Foram entregues 290 kits para os pro ssionais da
educação, um investimento de mais 20 mil reais.

5

Entrega de Kits Mamãe Coruja, para cerca de 80 gestantes,
contendo banheira, fralda, roupinha, meia, kit banho, pomada, colônia,
lenço umedecido, sabonete, kit mamadeira, cobertor, lençol e outros
itens. Um investimento de cerca de R$16 mil reais.

Entrega do tradicional Peixe da
Semana Santa, bene ciando cerca de
4.000 mil famílias carentes do nosso
município. Foram 7 toneladas de peixe,
acompanhados do coco e fubá.
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INAUGURAÇÃO
Em fevereiro foi inaugurada a Casa do Artesanato –
Mulheres Arteiras e Guerreiras – Ambiente sob o
comando do grupo de artesanato Mulheres Arteiras e
Guerreiras. No local, vários produtos do artesanato de
jacarauenses são expostos para venda.

Incentivar a prática do esporte no município tem
sido uma das prioridades da gestão municipal.

Jogos de Emancipação Política,

Jacaraú 59 anos
Como parte da programação dos 59 anos de Emancipação Política foram
realizados jogos de futebol, futsal, handebol, vôlei, atletismo, basquete e
xadrez. Quase 400 atletas envolvidos e todos realizaram teste de covid-19,
para garantir a segurança e nos locais dos jogos só entravam os atletas,
podendo a população acompanhar através da transmissão na internet.
Foram investidos cerca de 3.600 reais em medalhas personalizadas para as
premiações, como forma de homenagem aos desportistas. Os professores
Adilson, Alindemon e Jacinto, que fazem o atletismo e o handebol, esportes
que avançaram e tiveram inúmeras conquistas a nível nacional, nordeste e
estado, foram homenageados pelas conquistas.

7

Entrega de Material Esportivo
Em fevereiro o Governo Municipal realizou a entrega de material esportivo para representantes do basquete, vôlei,
escolinhas de futsal e futebol, para futsal feminino e masculino, handebol, futebol de areia e para os ginásios, redes e
bolas novas. Investimento de cerca de 5 mil reais em materiais.
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USINA PARA DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Os prefeitos dos municípios de Jacaraú, Pedro
Régis, Lagoa de Dentro, Curral de Cima, Serra da Raiz
e Duas Estradas se reuniram para planejar a
implementação de uma Usina para destinação dos
resíduos sólidos, visando a promoção e preservação
do meio ambiente, com o descarte ecológico dos
resíduos, e separação dos materiais que poderão ser
reciclados. Juntos farão pactuação para instalação da
Usina que será na Cidade de Lagoa de Dentro. O
município de Jacaraú acabou com o lixão em 2019.
OUTRAS AÇÕES
§ Capinagem na principal do Distrito Timbó;
§ Manutenções e recuperação de estradas e serviços
para agricultores na zona rural.

ENTREGA DE CDI E RG - A Junta de Serviço Militar de Jacaraú, realizou a entrega do Certi cado
de Dispensa de Incorporação (CDI), para 32 jovens, alistados no primeiro trimestre deste ano no
município de Jacaraú. Também foram entregues 58 Carteiras de Trabalho digital nesse primeiro
trimestre, e feitos 206 atendimentos para emissão de Registro Geral (RG).
OTIMIZANDO O TRABALHO - Para otimizar o trabalho dos colaboradores da
Gestão e garantir um melhor atendimento para a população, foram
entregues novos equipamentos como; computadores, monitores,
impressoras, aparelhos telefônicos, estabilizadores, transformadores,
mouses, teclados, notebooks, pen drives, roteadores e também arescondicionados. Investimentos de aproximadamente 30 mil reais.
MAIS TRANSPARÊNCIA E ACESSO AS INFORMAÇÕES - A gestão municipal
modernizou seu Portal de Transparência oferecendo a população uma
ferramenta mais dinâmica, com acessibilidade e mais e ciente na
divulgação das ações e serviços para os cidadãos.
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§ Pagamento dos servidores em dia;
§ Pagamento de 6 milhões e meio ao
IPAM referente a 2018, 2019 e 2020 e
parcelamento de 2017;

O Governo Municipal trabalha na manutenção
e reforma dos prédios públicos.

§ Reforma do Setor de Licitação
e Procuradoria
§ Reforma do Prédio da Secretaria
de Infraestrutura
§ Pintura do Prédio da SASU
§ Melhorias e Pintura no Centro de
Saúde Daura Ribeiro (Farmácia)
§ Pintura do Estacionamento da Prefeitura
§ Construção da Praça do bairro Virgílio
Ribeiro em andamento

FOI CONTRATADO UM CARRO PIPA DE 20 MIL LITROS
Para garantir o serviço de abastecimento de água com mais
e ciência, o Governo Municipal conta com três caminhões pipa,
para atender a demanda de água da Zona Rural do município.
Desde janeiro que a foi contrato um carro pipa com capacidade
para 20 mil litros de água, num investimento mensal de cerca de
10 mil reais.
IMPLANTAÇÃO DE UM SALTA-Z
Em parceria com a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde – a
gestão irá receber a doação da Solução Alternativa Coletiva
Simpli cada de Tratamento de Água – Salta-Z. A Salta-Z vem para
atender as famílias das comunidades rurais com o provimento de
água com qualidade potável. Essa unidade de Salta-Z, será
instalado no sítio Jatobá.
O Governo Municipal tem assegurado a manutenção na rede
hídrica nas comunidades de; Formosa, Boa Vista, Junco,
Pitomba, Lagoa de Dentro e Pirari, assim como garantido a
manutenção nas Bomba d'água em; Gerimum, Olho D'água e
Baixa Grande.
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PACOTE DE SERVIÇOS
PLANO MODERNIZA É pensando no futuro, mas trabalhando no presente, que o município tem uma previsão de
investir nos próximos anos; de aproximadamente 10 milhões, em obras, ações e serviços que vão transformar ainda
mais a vida das pessoas, modernizando nossa Cidade.

Horas de maquinas para escavação e limpeza
1 1.000
de poços. Aproximadamente R$ 130.000,00 (cento 12
e trinta mil) em investimentos;

2

1.000 Horas maquinas para corte de terra dos
agricultores. Aproximadamente 120.000,00 (cento e
vinte mil) em investimentos;
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Compra de trator com grade. Aproximadamente R$
300.000,00 (trezentos mil) em investimentos;
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Construção de curral do gado. Aproximadamente R$
300.000,00 (trezentos mil) em investimentos;

5

Construção
do
novo
mercado
público.
Aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões)
em investimentos;

6

Construção de reservatórios de água na região
oeste do município. Aproximadamente R$
500.000,00 (quinhentos mil) em investimentos;
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Reforma e ampliação do matadouro. Investimento
de 476.840,98 (quatrocentos e setenta e seis mil,
oitocentos e quarenta Reais e noventa e oito
centavos), em investimentos.
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Drenagem, esgoto, asfalto e calçadão da Rua São
João até o Cemitério municipal. Aproximadamente
R$ 1.000.000,00 (um milhão) em investimentos.
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Construção do Centro Municipal de Convivência na
cidade. Aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um
milhão) em investimentos.

Construção de calçadão na principal do Distrito
Timbó. Aproximadamente R$ 600.000,00
(seiscentos mil) em investimentos.
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Reforma da 2ª etapa do prédio da prefeitura.
Aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos
mil) em investimentos;

14

Perfuração de poços artesianos na zona rural do
município. Aproximadamente R$ 200.000,00
(duzentos mil) em investimentos;

15

Estruturação para implantação da Guarda Civil
Municipal, (local, veiculo, monitoramento por
câmara). Aproximadamente R$ 300.000,00
(trezentos mil) em investimentos;
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Criação do programa de segurança alimentar do
município. Aproximadamente R$ 840.000,00
(oitocentos e quarenta mil) em investimentos,
anual;

de 3 veículos de 7 lugares para a frota
17 Compra
da saúde. Aproximadamente R$ 270.000,00
(duzentos e setenta mil), em investimentos;

dos kits alimentar para os alunos da
18 Entrega
rede municipal de ensino. Aproximadamente R$
600.000,00 (sessenta mil) em investimentos,
anual;
de livros da educação infantil e ensino
19 Compra
fundamental. Aproximadamente R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil) em investimentos;

de espaço de convivência e
10 Construção
pavimentação na comunidade do Cajueiro.

de área destinada ao transbordo dos
20 Construção
resíduos
sólidos
do
Município.
Aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil) em investimentos;

Aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil) em investimentos;
de espaço de
11 Construção
pavimentação na comunidade

convivência e
do Gerimum.
Aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil) em
investimentos;
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