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Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS 
Rua Santa Terezinha, 21 – Centro – Janduís – RN 

CEP: 59.690-000 – Tel. (0xx84) 3366-0169 

E-mail: prefeituradejanduisrn@gmail 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
MENSAGEM Nº 001/2018 - GP 

Janduís, 19 de fevereiro de 2018.  
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, da Câmara Municipal de Janduís 
Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Secretários, demais autoridades, 
funcionários, senhores e senhoras, 

 
Venho a esta Casa Legislativa participar da abertura do ano legislativo de 

2018, oportunidade em que trago a mensagem do poder executivo. O ano de 
2017 foi um ano de grandes dificuldades, considerando a situação de insolvência 
encontrada no município e a grave crise nacional que afeta todos os municípios 
brasileiros. 

 
Entramos para o segundo ano do nosso mandato, tendo a consciência 

que fizemos o possível para garantir que os recursos públicos fossem bem 

aplicados na busca de solução dos graves problemas que afetam a vida de 

todos. Na administração pública somente podemos aplicar os recursos os quais 

dispomos. Não podemos gastar mais do que o que temos. 

 Mesmo diante das constantes quedas ocorridas na nossa principal fonte 

de receita “FPM”, priorizamos manter em dia o pagamento dos salários dos 

servidores públicos municipais, considerando a importância social na vida de 

cada um, como também o reflexo na economia local. Reajustamos os planos dos 

servidores da saúde e dos profissionais da educação. Aplicamos 29,93% das 

receitas em Educação quando o percentual constitucional mínimo exigido é 25%. 

Na área da Saúde aplicamos em ações e serviços de saúde 24,78% quando o 

percentual constitucional mínimo exigido é 15%. Reduzimos de 68,41% para 

56,92% o limite de gasto com pessoal, cujo limite máximo permitido por lei é 

54%. Precisamos reduzir ainda mais as despesas com pessoal para ficarmos 

dentro do limite permitido pela legislação.  

É importante destacar que foi apresentado pela gestão anterior a 

importância de R$ 363.671,40 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e 
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setenta e um reais e quarenta centavos), de restos a pagar, quando na verdade 

encontramos débitos de valores muito superiores. Levantamos quase 2 milhões 

em débitos que não foram registrados no balanço anual. Entendemos que o 

balaço apresentado caracteriza maquiagem e manipulação nas despesas 

comprovadamente deixadas, ficando claro o total desrespeito à legislação 

vigente que norteia e normatiza a administração pública.  Os débitos 

comprovados até o momento foram os seguintes: 

 
 

Levantamento Débitos 2016 
 

Discriminação Débitos 2016 Valor pago 2017 

Folha dezembro 2016          383.391,64    

INSS meses 11 e 12/2016          313.104,80              313.104,80  

13º Salário Professores          108.987,24              108.987,24  

Consignado            84.523,21                84.523,21  

PASEP            50.829,43                24.397,92  

COSERN            32.586,97                32.586,97  

CAERN            53.886,92                13.356,48  

INSS 13º Salário           155.380,92                36.620,06  

Parc. INSS          287.454,36              287.454,36  

DCTF               5.105,16                  5.105,16  

RPVs          166.918,60              166.918,60  

Débitos dos Ônibus (Detran)               1.889,12                  1.889,12  

Onibus PAR          210.000,00              210.000,00  

Multas (Pálio SEMTHAS)                  255,39                     255,39  

Seguro Safra            14.688,00                14.688,00  

Aditivo Academia de Saúde            19.189,12                19.189,12  

Telemar                  645,57                     645,57  

Soma Débitos      1.888.836,45          1.319.722,00  

Observação 1: Da soma de todos os débitos levantados durante o ano de 
2016, só foi apresentado/empenhado pela Gestão anterior, no balanço 
geral, o montante de R$ 363.671,40 (trezentos e sessenta e três mil, 
seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos). 

Observação 2: Registramos ainda, R$ 4.021.881,22 (quatro milhões, vinte 
e um mil, oitocentos e oitenta e oito e um reais e vinte e dois centavos), 
de débitos previdenciários junto ao INSS constituídos durante toda 
história administrativa do município de Janduís. 
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Observação 3: Débitos apresentados e não empenhados R$ 61.900,00 
(sessenta e um mil e novecentos reais) da empresa RV TURISMO, R$ 
30.922,00 (trinta mil novecentos e vinte e dois reais) da empresa R.C. 
SILVA EPP e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da empresa Antônio 
Ferreira. 

 

         Esse quadro de desequilíbrio financeiro herdado da gestão anterior 

comprometeu seriamente o planejamento e as ações essenciais de governo 

necessárias ao bem-estar da população. 

          Na oportunidade, apresentamos as ações realizadas pelo Governo 

Municipal durante o ano de 2017. Mesmo tendo a convicção que procuramos 

fazer o melhor com os recursos que tínhamos disponíveis, entendemos que 

precisamos de muito mais recursos para atender as principais demandas da 

população.  

 
Na área da Saúde e Saneamento Básico: 

 
 Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico é 

estruturada com uma UBS localizada na Zona Urbana, três Postos de Saúde 

localizados na Zona Rural, um Hospital Maternidade de Pequeno Porte e uma 

Unidade de Vigilância Epidemiológica/Sanitária. Em relação ao quadro funcional, 

tem-se três Equipes da ESF essas composta por três Médicos, três Enfermeiros, 

14 Agentes Comunitário de Saúde, Três Técnicas de Enfermagem, Três 

Cirurgiões Dentista, três Técnicas de Saúde Bucal, 01 Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família (NASF) sendo composta por: 01 Nutricionista; 01 Fonoaudióloga; 01 

Psicóloga e 01 Fisioterapeuta, além de seis Agentes de Combate a Endemias. 

Temos alguns especialistas como: psiquiatra, fisioterapeuta, ginecologista e 

obstetra e farmacêutico procurando dentro das possibilidades garantir a melhor 

assistência possível à população. 

 

 

 

Dentre as principais ações desenvolvidas no ano de 2017, temos: 

 

 Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) na UBS Dr. 

Onésimo Fernandes Maia e Posto de Saúde Dionízia Ferreira da Silva. 
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Com a informatização das UBS os usuários do SUS passam a ter os 

registros de atendimento arquivados eletronicamente, bem como, as 

informações dos registros dos atendimentos feitos pelos profissionais da 

saúde são enviadas em tempo real para a base do Ministério da Saúde 

mantendo um sincronismo entre município e Governo Federal;   

 Realização de reuniões mensais com os grupos de Gestantes; Hiperdia; 

Tabagismo; Obesos e Saúde na praça; 

 Parceria da Secretaria de Saúde com o Projeto Amigo do Peito. Essa 

parceria tem como objetivo trazer para o município o caminhão “Amigo do 

Peito” para realização de exames de mamografia em mulheres com faixa 

etária entre 49 a 60 anos, visando assim a prevenção do Câncer de Mama 

na população alvo; 

  Realização das campanhas anuais de dengue, DST/Aids; hanseníase; 

tuberculose; vacinas; Saúde da mulher; Saúde do Homem; Semana 

Mundial do Aleitamento materno; Prevenção ao Suicídio;   

 Brasil sorridente (Prótese dentária mensal); 

 Triagem Oftalmológica mensal; 

 Programa Saúde na Escola (PSE). 

 Apoio aos pacientes portadores de Câncer, Deficiência Renal e demais 

urgências e emergências no que diz respeito ao tratamento e realização 

de exames especializados; 

 Implantação da coleta seletiva do lixo hospitalar; 

 Bem - feitoria e estruturação da UBS Dr. Onézimo Fernandes Maia e 

Posto de Saúde Dionízia Ferreira da Silva. 

 

Procedimentos Realizados: 

 Curativo; 

 Administração de medicamento; 

 Vacinas; 

 Retirada de pontos 

 Atendimento individual: Enfermeiro, Médico, Dentista, Fonoaudióloga, 

Nutricionista, Fisioterapeuta, psicóloga ... 

 Teste do pezinho; 
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 Visita domiciliar de todos os profissionais; 

 Teste rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis; 

 Exames laboratoriais; 

 Sutura; 

 ECG; 

 Planejamento Familiar; 

 Pré-natal; 

 Preventivo; 

 Atendimento odontológico; 

 Teste da linguinha; 

 Teste da orelhinha; 

 Fisioterapia (na Unidade e domiciliar); 

 Aurículo terapia; 

 Puericultura; 

 Teste de glicemia; 

 Oxígenoterapia domiciliar; 

 Retirada de sinal; 

 Lavagem de ouvido; 

 Sonda vesical de demora e alivio. 

 Atendimento de urgência; 

 Ultrassom Obstétrica, abdominal, vaginal; 

 Pequenas Cirurgias. 

 
 

Na área da Educação, Cultura, Desporto e Lazer 
 

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto no ano de 2017, 

realizou atividades visando melhor atender os alunos da rede municipal de ensino do 

município de Janduís.  Iniciamos o ano reorganizando as escolas, fazendo alguns 

reparos na estrutura física, elétrica e hidráulica, consertos de carteiras, portas, janelas 

e ventiladores, e ainda, fizemos aquisição de materiais didático e pedagógico para as 

creches e escolas. Foi necessário ainda contratar agentes administrativos e auxiliar 

de serviços gerais para todas as escolas, visando a melhoria e qualidade no serviço 
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oferecido a comunidade escolar.  Podemos destacar a realização da chamada escolar 

e Jornada Pedagógica, dando início aos trabalhos do ano letivo. 

  No decorrer do ano garantimos uma alimentação de qualidade para os alunos 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA; asseguramos o transporte escolar 

para o os alunos das comunidades rurais, bem como, 50% do transporte escolar para 

os universitários. Além disso, reajustamos o piso dos professores referente ao ano de 

2017, com base no que foi estabelecido em 2016, cujo percentual foi de 11,6%, 

quando o percentual para 2017 era 7,64%. 

 Em se tratando do desenvolvimento pedagógico foi possível realizar alguns 

projetos relevantes como:  Pascoa, meio ambiente, emancipação política, folclore, 

semana da criança, semana cultural e natal; vale salientar que para a execução dos 

mesmos contamos com a colaboração de alguns parceiros e dentro das possibilidades 

a Gestão Municipal deu todo o suporte necessário para que o trabalho caminhasse, 

visando um melhor desenvolvimento sócio educativo para os nossos alunos. 

Na área do esporte implantamos o projeto Eu Atleta, com o objetivo de 

apresentar modalidades esportivas aos alunos iniciantes na prática esportiva, nas 

modalidades de xadrez, tênis de mesa, futebol e futsal. Como também, os Jogos 

Escolares Janduiense – JEJ, envolvendo todo alunado das nossas escolas. 

Realizamos a Terceira Copinha Fabinho Barbosa de Futsal, o municipal de 

Futsal aberto, municipal de minicampo e o quadrangular de futsal feminino. Demos 

total apoio ao Regional de Xadrez, na expedição do xadrez Caminhos do Sertão, em 

parceria com p Clube de Xadrez da cidade de Assú/RN. 

Realizamos ainda uma das maiores programações desportivas e culturais 

durante a Semana de Emancipação Política contando com 12 (doze) modalidades 

esportivas como atletismo, tênis de mesa, Futsal entre outras competições tradicionais 

de rua. 

Visando incentivar as práticas esportivas fizemos a entrega de Kits esportivos 

tanto para Zona Urbana como para a Zona Rural. 

 

  Na área da Cultura 
 

A Prefeitura Municipal de Janduís, através da Fundação Cultural Mestre 

Dadá – FUNCULT, compreendendo a gestão 2017/2020, traçou metas voltadas 

para formuladores de políticas públicas de estado para a cultura, por meio de 
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leis que garantem o direito à cidadania cultural democrática e igualitária, a serem 

acessadas por todos os usuários, formuladores e consumidores dos serviços 

culturais. 

 O trabalho desenvolvido durante o ano de 2017 foi focado na revisão de 

leis, diagnostico situacional, acompanhamentos junto ao Sistema Nacional de 

Cultura, com atualizações informações junto a Plataforma SNC e Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC. O trabalho em busca 

de melhoria para desenvolver minimamente a política cultural junto às 

instituições, artistas, juventude, bem como dialogar sobre o papel de cada setor 

unificando as linguagens artísticas a partir da compreensão do importante papel 

da sociedade na construção coletiva de uma cidade.   

Todas as ações referentes à gestão da Fundação Cultural Mestre Dadá – 

FUNCULT, (2017/2020) estão baseadas no Plano Municipal de Cultura, Lei 

430/2012, organizadas a partir de um cronograma que contém planos de metas, 

objetivos e períodos previstos para cada ação, obedecendo ainda, 

disponibilidade financeira apontada pelo tesouro municipal, estadual e federal. 

 Em justa homenagem ao Mestre da Capoeira, Aldair José de Lima (Dadá) 

falecido em 2008, a Fundação Cultural de Janduís passou oficialmente a ser 

Fundação Cultural Aldair José de Lima (Mestre Dadá), Lei 482/2017. 

  

  

 

ATUAÇÃO DA FUNCULT – 2017 

 

1. Locação de espaço físico para funcionamento da Fundação Cultural Mestre 

Dadá; 

 

2. Aquisição de certificado digital e leitor de certificado; 

 

3. Recuperação de acervo bibliográfico e funcionamento da Biblioteca 

Municipal Professor Teófilo Régis; 

 

4. Aprovação de projeto cultural junto a Lei Câmara Cascudo no valor de R$ 

80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para recuperação da sede da Biblioteca 

Municipal Professor Teófilo Régis; 
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5. Localização e pagamento de dívida junto à empresa DJALMA 

INSTRUMENTOS MUSICAIS, referente à manutenção de instrumentos 

musicais da Filarmônica 12 de Junho; 

 
6. Aprovação pela Câmara Municipal da Lei 488/2017 criando oficialmente a 

Banda Filarmônica 12 de Junho;  

 
7. Aquisição de fardamento, contratação de maestro por dois meses e agenda 

para a Filarmônica 12 de Junho na programação da Festa da Padroeira 

Santa Teresinha; 

 
8. Apoio e articulação para Cia. Visse e Versa de Rio Branco/AC, que 

proporcionou uma oficina de teatro para 40 pessoas durante 3 dias e um 

espetáculo de teatro de rua; 

 
9. Recuperação contábil e jurídica da Fundação Cultural Mestre Dadá – 

FUNCULT, com quitação de dívida Junto à Receita Federal e atualização de 

certidões em órgão dos Governos Estadual e Federal; 

 
10. Atualização da Plataforma virtual do Sistema Nacional de Cultura e Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC; 

 
11. Elaboração do Plano Plurianual de Ações – PPA junto a artistas, grupos e 

produtores culturais; 

 
12. Início do mapeamento cultural com a modalidade “Manifestações Culturais 

e Eventos”; 

 
13. Funcionamento do Conselho Municipal de Cultura com nomeação de seus 

representantes pela portaria 084/2017 de 28 de março de 2017 e criação de 

regimento interno; 

 
14. Alteração do nome Fundação Cultural de Janduís para a Fundação Cultural 

Mestre Dadá, através da Lei 482/2017; 

 
15. Apoio e articulação para realização de oficinas de capoeira pela Associação 

Vivendo Arte Popular de Campo Grande/RN; 

 
16. Realização de noite cultural na Semana de Emancipação Política e 

articulação geral junto às demais secretarias; 

 
17. Parceria com o Projeto Fazendo Escambo da Cia. Ciranduís para 

realização de oficinas de cenopoesia; 
 

18. Ativação do Fórum Municipal de Cultura com realização de quatro reuniões 

no ano e 2017 (17 de março, 10 de maio, 30 de junho e 05 de dezembro); 



9 

 

 
19. Articulação e fundação do Fórum Regional de Cultura; 

 
20. Articulação e apoio a dois espetáculos “A Paixão de Cristo”: um realizado 

pela FUNCULT e outro pela juventude; 

 
21. Apoio ao 46º Escambo Popular Livre de Rua e Escambito Raízes; 

 
22. Cadastro do Gestor junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE; 

 
23. Audiência com a Fundação José Augusto para tratar de parcerias e Casa de 

Cultura Popular Vapor das Artes; 

 
24. Criação do calendário cultural do município de Janduís, através da Lei 

496/2017; 

 
25. Criação do Sistema Municipal de Cultura, Lei 490/2017; 

 
26. Realização da IV Conferência Municipal de Cultura com chamamento 

através do Decreto 020/2017; 

 
27. Formação de comissão para revisão do Plano Municipal de Cultura, Lei 

430/2012; 

 
28. Participação de dois integrantes da FUNCULT e dois da sociedade civil na 

Formação para Elaboração de Planos Municipais de Cultura promovido pelo 

Ministério da Cultura, através da UFBA, UFSC e UFRS; 

 
29. Composição de equipe e mobilização cultural na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico; 

 
30. Realização de uma edição do Círculo de Cultura junto ao Projeto Fazendo 

Escambo em parceria com a Cia. Ciranduís; 

 
31. Participação da XI Conferência Estadual de Assistência Social, como 

representante do Governo, em Natal/RN; 

 
32. Apoio, formação e articulação para realização do espetáculo “Auto de Santa 

Teresinha”; 

 
33. Reativação do Concurso A Mais Bela Voz, com oficinas musicais e 

apresentação de 12 calouros durante a Festa da Padroeira Santa Teresinha; 

 
34. Mobilização junto às escolas Aluízio Gurgel e Daniel Gurgel para oferta de 

oficinas de violão, teatro e palhaço, com pelo menos 160 inscrições 

conferidas; 
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35. Articulação para realização do Natal Feliz, apresentação do espetáculo “Auto 

do Natal”, Filarmônica 12 de Junho e participação do Grupo Magia do Natal 

de Riacho da Cruz/RN; 

 
 

Na área de Habitação, Trabalho e Assistência Social 
 

 Realizamos o Dia Internacional da Mulher; 

 O dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual (18 de maio); 

 Comemoração Dia das Mães; 

 O Grupo de idosos conviver, foi resgatado e realizou-se várias atividades 

de bem-estar e alegria, proporcionando autoestima e bem viver da melhor 

idade. Foram realizados dois momentos de “Chá da Tarde”, dois 

momentos festivos, dentre eles, a Confraternização Anual. Ao todo mais 

de 200 idosos foram beneficiados. 

 

 CRAS 1 e 2 

 O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendeu cerca 

de 200 crianças e adolescentes, nas modalidades de dança, teatro, 

música, esporte e artes. Essas crianças e adolescentes, advindas de 

famílias e comunidades de risco e vulnerabilidade social, foram acolhidas 

e trabalhadas coletiva e individualmente, o desenvolvimento de suas 

habilidades e aptidões, ajudando-as em seu desenvolvimento social. 

 Grupos PAIF (Mulheres, Idosos e Gestantes): Alguns grupos do PAIF 

(Programa de Atendimento Integral a Família) foram retomadas com 

reuniões momentos de formação. Foram resgatados os grupos de 

Mulheres, Gestantes e idosos e criado um grupo de jovens. Participaram 

dos grupos PAIF em 2017, 20 gestantes, 15 idosos, 15 mulheres e 15 

jovens.  

 Realizamos Oficinas de produção artesanal com Gestantes: O grupo 

de Gestante foi beneficiado com uma oficina de produção de 

lembrancinhas, onde puderam confeccionar seu próprio kit de 

lembranças, compartilhar experiências e interagir com umas com as 

outras, aumento seu aprendizado e autoestima. No total XX gestantes 

participaram da oficina; 
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 Realizamos Oficina de produção artesanal com jovens: O grupo de 

jovens, participou de uma oficina de produção artesanal de decoração 

natalina. Cerca de 15 jovens participaram desta ação que teve sua 

culminância na decoração da Praça com a contribuição e material 

confeccionado na oficina; 

 Realizamos o Natal das crianças e famílias: Uma grande festa com a 

participação de mais de 1.000 famílias e crianças do CRAS e Serviço de 

Conivência foi realizada em praça pública. Teve muita diversão, 

brincadeiras, lanches e interação entre as famílias;  

 Bolsa Família: Realização de busca ativa para 30 pessoas, nas 

residências para atualização cadastral de BPC (Benefício de Prestação 

Continuada). Foram realizadas atualizações, inserções e beneficiários no 

sistema e o setor atualmente está funcionando com muito êxito; 

 
Na Área de Meio Ambiente 

 
 No decorrer do ano de 2017 a SEMUT realizou inúmeras ações, como 

parte integrante do planejamento anual apresentado no início do ano de 2017. 

 Nossa primeira iniciativa foi começar um trabalho educativo/disciplinador 

com toda a população Janduiense e proprietários dos principais 

estabelecimentos comerciais do município, relativos à postura e educação 

ambiental, através de anúncios em carro de sim, ofícios explicativos e 

orientadores, bem como, notificações em situações necessárias. 

 Em março, comemoramos o dia do Turismo Ecológico em parceria com 

professores da Escola Municipal Professor Leonel Cícero, que demonstraram 

interesse com a proposta, com uma trilha nos principais pontos turísticos, no 

entorno do Rio das Croas, referenciando as principais lendas existentes e 

realizando um resgate a história dos nossos antepassados. 

 No mês de junho, realizamos eventos alusivos à semana do Meio 

Ambiente e a emancipação política do município, com atividades continuadas 

com professores doutores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 

destinada aos professores da rede municipal. 

 Ao decorrer do ano, participamos de diversos eventos, cursos, e 

capacitação que muitos contribuíram para garantir um melhor desenvolvimento 
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das atividades, desta Secretaria. Além de desenvolver algumas palestras e 

mobilizações sociais com a população local e alunos das escolas públicas. 

 Adquirimos junto ao Ministério do Turismo, a oferta de diversas opções de 

cursos garantidos, para a formações profissional, do programa PRONATEC, 

voltados aos alunos da rede pública de ensino. Além de conseguimos 

regularizar, a situação do município frente ao ministério do Turismo, nos 

tornando aptos a receber recursos federais, com a conquista de incluir o 

município no Mapa do Turismo, e também, no Polo Serrano de Turismo, 

ganhando assim lugar de destaque e representatividade. 

 Junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico 

providenciamos a contratação de empresa especializada na coleta, transporte e 

destinação correta dos resíduos hospitalares. 

 Retomamos as atividades relativas à elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. E em nossas atividades cotidianas, promovemos o 

monitoramento e fiscalização das Praças Municipais, da limpeza urbana, podas 

e demais assuntos e situações relacionadas a SEMUT. 

 

 

Na Área da Agricultura e Recursos Hídricos  

 

 CORTE DE TERRA: 

 Nos serviços de corte de terra apenas conseguimos atender 76 

agricultores, tendo em vista a situação dos tratores que se encontravam 

quebrados e sem funcionamento; 

 

 BANCO DE SEMENTES: 

 Transportamos de Umarizal para os bancos de sementes, milho, sorgo e 

feijão.  

 Visitamos e apoiamos a distribuição em 04 bancos. 

 

 PROGRAMA GARANTIA SAFRA: 

 Garantimos o pagamento do Seguro Safra referente ao ano de 2016, o 

qual deveria ter sido pago no ano anterior, beneficiando assim mais de 

200 agricultores e agricultoras do nosso município; 
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 Safra 2017, temos 242 agricultores assegurados, com laudos emitidos 

com perca; 

 

 

 ABASTECIMENTO DE ÁGUA OPERAÇÃO PIPA: 

 Atendimento as comunidades de arrimo e retiro, em média 50 famílias, 

com água para todos os usos; 

 Atendimento a 1.383 pessoas, com 80 pontos de abastecimento, em 

todas as comunidades rurais. 

 

 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CACIMBAS: 

 Atendemos a 68 famílias em diversas comunidades. 

 

 RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS: 

 Operação tapa buraco, em 80% das estradas; 

 Operação terraplanagem da estrada vicinal Janduís/permissão. 

  

Na área de Infraestrutura e Obras 

 

 Retomamos a construção da UBS do Bairro São Bento, tendo sido 

necessário a rescisão do contrato com a empresa responsável que se 

encontrava com a obra paralisada há muita tempo e providenciamos a 

realização de uma nova licitação com o objetivo da conclusão das obras. 

 Providenciamos a extensão elétrica para ligar a Estação elevatória do 

Saneamento Básico do município. 

 Retomada de obras que já era para terem sido concluídas pelas empresas 

contratadas, como por exemplo, a do Saneamento Básico, pavimentando 

a rua Canuto Gurgel e efetivação das ligações domiciliares. Importante 

colocar que temos cobrado insistentemente da empresa responsável 

agilidade no processo de conclusão da mesma; lembramos que ao 

assumirmos identificamos que não tinha sido pedido a renovação do 

convenio, solicitamos a FUNASA Estadual, o que foi negado. Recorremos 



14 

 

então á FUNASA em Brasília com o apoio de alguns amigos 

parlamentares e até hoje aguarmos uma decisão. 

 Operação tapa-buraco nas vias públicas do município; 

 Revisão nas instalações dos Prédios Públicos; 

 Acompanhamento e manutenção da iluminação pública; 

 Acompanhamento e fiscalização na manutenção das Escolas Municipais; 

 Retomada de obras de pavimentação que estavam paradas; 

 Fardamento da Guarda Municipal; 

 

Nas áreas de Planejamento, Governo e Administração: 

 

 Discussão e elaboração com participação da população do Plano 

Plurianual Participativo (PPA) 2018-2021; 

 Discussão e elaboração Orçamento Participativo 2018; 

 Prestação de contas de 05 dos convênios celebrados pelo município com 

a Caixa Econômica Federal que estavam pendentes; 

 Tornamos o município adimplente no CAUC. 

 Elaboramos projetos oriundos de emendas parlamentares no montante 

de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil), dentre os quais recebemos 

recentemente a liberação para abrir processo licitatório do Pórtico e da 

pavimentação das ruas Carlota Guerra de Brito e Luciano Veras Sobrinho, 

os quais gerarão empregos diretos e indiretos vindo a beneficiar o povo 

do nosso município; 

 Acompanhamento e resposta as demandas judiciais na Justiça Comum, 

do Trabalho e Federal, somando mais de 300 ações em andamento; 

 Efetivação do funcionamento do Portal da Transparência; 

 Modernização do site institucional da Prefeitura, sendo este, mais amplo 

permitindo uma maior aproximação com a população. Inclusive no 

período de elaboração do PPA implantamos uma ferramenta de captação 

de sugestões, fazendo com que a população que reside no município e 

os que moram fora dele opinassem sobre as ações que julgavam 

importantes para o município; 
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 Implantação da ouvidoria do município através da Assessoria de 

Comunicação; 

 Implantação do Setor de Protocolo, com a informatização dos atos 

municipais; 

 Concessão gradual de férias, há diversos servidores que tiveram esse 

direito negado por um bom período. 

 Durante o ano de 2017 apresentamos vários projetos de interesse público 

e de relevante importância para o município. Alguns regulamentados por 

lei federal e que todos os municípios teriam que encaminhar ao poder 

legislativo municipal. 

 

Temos clareza das dificuldades que enfrentamos até hoje e que 

enfrentaremos no futuro, principalmente considerando a grave crise econômica 

em que se encontra o país, que afeta profundamente os municípios brasileiros. 

O município de Janduís tem inúmeras pendencias com servidores, fornecedores, 

além de diversas obras paralisadas, convênios inadimplentes sem perspectiva 

de solução imediata pela falta absoluta de condições financeiras. Mas estamos 

determinados a cumprir com nossas responsabilidades e continuar trabalhando 

pelo desenvolvimento social e econômico de nossa cidade na perspectiva de 

melhorar a qualidade de vida da população, mesmo compreendendo que 

precisamos também de mudanças profundas no país que reflitam positivamente 

nos municípios. 

Duas medidas importantes tomamos assim que assumimos a Prefeitura, 

uma foi quebrar a cultura política de perseguir e discriminar eleitores adversários, 

velha pratica ainda em vigor no interior do Nordeste. A campanha política acabou 

e todos são cidadãos portadores de direitos que devem ser respeitados. 

Consideramos uma grande estupidez alimentar ódios, conflitos entre membros 

de uma mesma comunidade por diferenças políticas. Entendo que o embate 

político deve ser feito no campo das ideias e projetos. Todos são livres para fazer 

as escolhas que acharem convenientes! A outra medida foi o resgate da 

publicidade ampla com os gastos públicos, garantindo o funcionamento pleno do 

portal da transparência para que todos os cidadãos saibam o que é feito com o 

dinheiro público. 
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Agradeço a todos os membros desta Casa que apoiaram todas as 

iniciativas do Executivo em defesa do interesse público e do desenvolvimento do 

município. Reitero o compromisso do diálogo constante com esta Casa em todas 

as questões que tratem do interesse público e o desenvolvimento econômico e 

social do município. 

MUITO OBRIGADO 

 

 

 

             Antônio Jose Bezerra 

                Prefeito Municipal 

 

 

 

 


