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MENSAGEM Nº 002/2019 - GP 

Janduís, 19 de fevereiro de 2018.  
 

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

 

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

2019, oportunidade em que trago a mensagem do poder executivo. O ano de 

2018 foi mais um ano de grandes batalhas, considerando que ainda 

enfrentamos os problemas da insolvência encontrada no município os quais 

temos trabalhado arduamente para saná-los e muitos deles temos resolvido. 

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

que fizemos até aqui tudo possível para garantir que os recursos públicos 

fossem bem aplicados na busca de solução para os inúmeros problemas que 

afetam a vida de todos os janduienses. Na administração pública somente 

podemos aplicar os recursos os quais dispomos. Temos procurado oportunizar 

melhores condições de atendimento a população em todos os espaços físicos 

de competência desta Prefeitura, humanizando o atendimento e dando a 

devida atenção as questões que envolvem a população. 

 Mesmo diante das constantes quedas ocorridas na nossa principal fonte 

de receita “FPM”, priorizamos o pagamento dos salários dos servidores 

públicos municipais, considerando a importância social na vida de cada um, 

como também o reflexo na economia local.   

          Na oportunidade, apresentamos as ações realizadas pelo Governo 

Municipal durante o ano de 2018. Mesmo tendo a convicção que procuramos 

fazer o melhor com os recursos que tínhamos disponíveis, entendemos que 
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precisamos de muito mais recursos para atender as demandas emergencias da 

população.  

 
Na área da Saúde e Saneamento Básico: 
 
 Dentre as principais ações desenvolvidas no ano de 2018, temos: 

 

Na atenção Básica: 
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 Para 2019 com a adesão ao COPIRN, cooperação feita entre os 

entes federados, as pactuações serão feitas com maior facilidade e eficiência, 

e com certeza trará muitos benefícios a população janduiense tanto da Zona 

Urbana como da Rural, atendendo e beneficiando com certeza um maior 

número de pessoas. Com a Inauguração da Academia de Saúde, prevista para 
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o dia 27 desse mês de fevereiro iremos retomar um importante trabalho que é o 

Programa Saúde na Praça, onde assistiremos melhor ainda a nossa terceira 

idade. Iremos adquirir também outro veículo para saúde com sobras de 

convênios destinados a aquisição de material permanente, já tomamos as 

medidas necessárias junto ao Conselho Municipal de Saúde, como também, 

aos entes federativos responsáveis pela liberação dos recursos. 

Trabalharemos forte para melhor assistir à população no sentido de 

intensificar o trabalho a saúde de forma preventiva junto aos grupos assistidos 

pelos programas federais como em palestras educativas nas escolas e nos 

bairros urbanos e na Zona Rural com o intuito de atingir toda população. 

 

Na área da Educação, Cultura e Desporto 
 

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto no ano de 2018, 

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, trocamos parte do teto da Escola Municipal Leonel Cícero, 

fizemos à aquisição de Equipamentos eletrônicos: Notebooks, Data - show, 

aquisição de Bebedouros, fogão, liquidificador industrial, freezer, gelágua, dentre 

outros, estamos realizando uma campanha para climatização da Escola Municipal 

Aluízio Gurgel, o serviço já teve início e em breve deve estar finalizado. 

 

  No decorrer do ano garantimos uma alimentação de qualidade para os 

alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, inclusive reduzindo o gasto 

em merenda e mantendo a qualidade nutricional; asseguramos o transporte escolar 

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

os universitários, além disso, mesmo em condições financeiras desfavoráveis 

reajustamos o piso dos professores referente ao ano de 2018, com base no que foi 

estabelecido em 2017, valorizando mais ainda a classe dos profissionais da 

Educação.  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, realizamos o Concurso de 

Desenho e escrita –UNDIME/RN e a I Conferência de avaliação e monitoramento do 
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Plano Municipal de Educação – PME; 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. E para que tudo isso fosse possível fizemos com que o trabalho de 

base acontecesse por meio de um planejamento bem elaborado durante os vários 

momentos de formação com garantia da participação dos profissionais nas 

formações do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, tivemos 

ainda a Jornada Pedagógica – 2018, as formações pedagógicas, os Planejamentos 

com todas as esquipes escolares, as capacitações sobre a BNCC, capacitações 

para merendeiras, desenvolvemos o Projeto “Identidade” com o objetivo de 

proporcionar ao aluno a apropriação de sua identidade, conhecendo a história e o 

significado de seu nome, o Projeto Sacola Literária, onde cada dia uma criança 

levava a sacola com um livro para casa e no outro dia contaria a história para a 

turma na rodinha dentre outros. 

 

 Realizamos a adesão ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, 

adesões aos Programas do transporte escolar:  PNATE e PETERN e ao Programa 

Busca Ativa Escolar. Conseguimos os desbloqueios de Programas importantíssimos 

para dar suporte as atividades desenvolvidas por nosso Governo como foi o caso do 

PNATE, e desbloqueio do PDDE da Escola Antonia Eurli que encontravam-se 

inadimplentes. 

 

Na área de esporte demos continuidade ao projeto Eu Atleta na Escola e Eu 

Atleta Janduiense, tendo o primeiro o objetivo de apresentar modalidades esportivas 

aos alunos da rede pública municipal iniciantes na prática esportiva, nas 

modalidades de xadrez, tênis de mesa, futebol e futsal e o segundo tem por objetivo 

convidar os atletas que se encontravam em inatividade a retornar a praticar esporte, 

em especial o público de veteranos. 

Apoiamos a Quinta Copinha Fabinho Barbosa de Futsal, o Tornei de Futsal 

aberto masculino e o quadrangular de futsal feminino, e ainda, o aberto de xadrez. 

Realizamos torneios escolares na modalidade de Xadrez, envolvendo os alunos da 

rede pública do 1º ao 5º ano. 
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Realizamos ainda mais uma grande programação desportiva e cultural 

durante a Semana de Emancipação Política com competições, torneios tradicionais 

e jogos recreativos, foram contempladas 12 (doze) modalidades esportivas como 

Futsal masculino e feminino, vôlei, tênis de mesa, xadrez, atletismo mirim, infantil e 

aberto, e as tradicionais competições de rua. 

Distribuição de kits esportivos para as escolas urbanas e rurais com objetivo 

de incentivar e valorizar a prática esportiva através das aulas de educação física, 

bem como dinamizar os intervalos de todas as escolas, como também, para os 

espaços de lazer da Zona Rural. 

 

O governo pretende investir mais na educação de forma organizada e focada 

no sentido de melhorar e aparelhar as escolas municipais, com o intuito de 

proporcionar a classe estudantil e de profissionais melhores condições de ambiente, 

além de manter os investimentos que veem sendo feitos em formação e material 

didático. 

  

  Na área da Cultura 
 

A Prefeitura Municipal de Janduís, através da Fundação Cultural Mestre 

Dadá – FUNCULT, cumpriu metas já existentes no Plano Municipal de Cultura, 

sendo este a principal política de estado de acordo com o Planejamento e 

cronogramas interno, criando e aperfeiçoando 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 2018 foi focado na 

manutenção das leis municipais de cultura, formação, adequação 

administrativa, acompanhamentos junto ao Sistema Nacional de Cultura, onde 

foi cumprido todas as etapas com criação do Sistema Municipal de Cultura, 

atualização do Conselho Municipal de Política Cultural alimentado a Plataforma 

do Sistema Nacional de Cultura. 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.   
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ATUAÇÃO DA FUNCULT – 2018 

 

ATIVIDADES REFERENTES AO ANO DE 2018 

1. Círculo de Cultura, ideia proposta pra discutir um tema gerador em um 

determinado setor, que discutiu financiamento a cultura e economia criativa. 

Janeiro de 2018 – Residência do Professor Valdécio Fernandes Rocha.  

2. Operacionalização do Calendário Cultural do Município de Janduís.  

3. Articulação do Fórum Municipal de Cultura com realização de uma reunião 

em janeiro e outra em julho.  

4. Apoio e articulação do espetáculo “A Paixão de Cristo” no período de 

fevereiro a março;  

5. Comemoração ao dia do teatro e da poesia junto a Companhia Cultural 

Ciranduís, com espaço sempre aberto pra artistas, entidades culturais e 

escolas. Atividades ocorreram ao lado da FUNCULT e na Escola Municipal 

Professor Aluízio Gurgel.  

6. Organização e ordenação do acervo da Biblioteca Municipal.  

7. Funcionamento da Filarmônica 12 de Junho, com oficinas musicais e 

inserção de pelo menos 30 jovens;  

8. Mapeamento dos eventos e manifestações culturais;  

9. Oferta de oficinas de teatro na Escola Municipal Professor Aluízio Gurgel no 

período de abril a novembro. 

10. Apoio a atividades do calendário cultural através de grupos para 

deslocamento pra atividades culturais na zona rural e demais serviços.  

11. Dialogo com todas as secretarias municipais;  

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

articulação geral junto às demais secretarias;  

13. Articulação de duas reuniões do Conselho Municipal de Cultura.  

14. Participação da Jornada de Comunicação Popular, defesa das empresas e 

serviços públicos e articulação do V Festival de Teatro Comunitário no período 

de 12 a 15 de julho de 2018, em Icó/CE. Participação da FUNCULT, Conselho 

de Cultura e Cia. Ciranduís. 15. Apoio à realização do espetáculo Auto de 

Santa Teresinha, através da estrutura de gestão, divulgação e articulação.  
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16. Articulação de programação durante a Festa da Padroeira Santa Teresinha 

com realização do Concurso A Mais Bela Voz, apresentações culturais com a 

Cia. Ciranduís e Projeto Abelhar de Felipe Guerra/RN.  

17. Pesquisa e identificação de pessoas para mapeamento cultural na 

modalidade Ofícios e Modos de Fazer;  

18. Apoio a XXIV Semana Cultural da Escola Municipal Professor Aluízio 

Gurgel com apresentações culturais e culminância de oficinas.  

19. Mudança de sede, em 24 de outubro, situando a Rua do Sul, 159, Bairro 

Dr. Onézimo Maia.  

20. Revisão do Plano Municipal de Cultura, Lei 518/2018;  

21. Criação da Lei que versa sobre o Sistema de Proteção ao Patrimônio 

Cultural, Histórico e Natural, Lei 517/2018;  

22. Revisão do Conselho Municipal de Cultura, Lei 516/2018. 

 23. Aquisição de bens como impressora, 2 birôs, um armário de aço e 4 

estantes para livros.  

24. Abertura do CNPJ do Fundo Municipal de Cultura. 

25. Economia de R$ 13.161,12 (Treze mil, cento e sessenta e um reais e doze 

centavos), em relação ao ano de 2017. 

 
 

Na área de Habitação, Trabalho e Assistência Social 
 
Dentro das atividades desenvolvidas temos:  

 

Proteção Básica: 2 CRAS em funcionamento ativo com atendimento à 

população diário com Assistente Social e Psicólogo, este trabalho é 

desenvolvido junto a: 

• 02 Grupo de mulheres beneficiando 45 mulheres; 

• 01 Grupo de jovens com 15 jovens; 

• 01 Grupo de adolescentes com 15 acompanhamentos; 

• 60 adolescentes acompanhados na Escola Antonia Eurli com palestras e 

orientações quinzenalmente; 

•  130 Famílias beneficiadas com leite potiguar 

• 500 Famílias beneficiadas com para alimentação 

• 27 Famílias com PAA Leite/EMATER 
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• 30 Cestas básicas, 02 Auxílios Funeral 

• 02 Grupos de idosos atuantes com 80 pessoas  

 

 Programa Criança Feliz – Principais Ações 

 

• 2.000 Visitas domiciliares feitas a residências das crianças atendidas 

• 108 Crianças e gestantes acompanhadas zonas rural e urbana 

• 05 (cinco) Momentos temáticos coletivos de formação e informação para 

as famílias dentro dos temas do programa (Vínculo familiar, leitura na 

primeira infância, cuidados maternos e outros)  

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – Ações e 

acompanhamento 

 

• 252 Crianças e adolescentes inscritas e atendidas mensalmente, sendo: 

• 68 Na zona rural 

• 55 Crianças atendidas com oficinas de bale 

• 50 Crianças/adolescentes com artes 

• 100 CRIANÇAS ATENDIDAS NO ESPORTE 

• 20 CRINÇAS ATENDIDAS NA CAPOEIRA 

• 20 CRIANÇAS COM OFICINA DE LEITURA 

• 10 CRIANÇAS ATENDIDAS COM OFICINA DE VIOLÃO 

• APOIO A BANDA DE MUSICA MUNCIPAL 

 

Trabalho e Renda 

 

 50 Pessoas beneficiadas com crédito junto a AGN; 

 Sala do Empreendedor em pleno funcionamento; 

 Palestras de orientação empresarial ministrada pelo SEBRAE; 

 

Bolsa Família e Cadastro Único 

 

• Informação e orientação as famílias do programa: 890 famílias inscritas 

no bolsa familia; 
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• Melhorias nas depencias físicas e atendimento; 

• Setor equipado com materiais permanentes e pedagógicos; 

• Cursos para qualificação profissional beneficiando 40 famílias; 

  

METAS PARA 2019 

 Ampliar oportunidade de capacitação para geração de trabalho e renda; 

 Aumentar o numero de empresas formalizadas pelo MEI; 

 Aumentar a oferta em empreendedorismo; 

 Atualizar 100% do cadastro único; 

 Aumentar a cobertura do Programa Criança Feliz dentro do Cadastro 

Único; 

 Fortalecer a atuação de todos os conselhos vinculados assistência 

social; 

 Mapear e diagnostica a situação de habitação e moradia; 

 Ampliar e qualificar a atuação a terceira idade; 

 Atender e ofertar o scfv urbano e rural; 

 Atender casos de benefícios eventual quando necessário  

qualificar a equipe técnica; 

 Ampliar a participação do controle social sobre a política do suas. 

 

Na Área de Meio Ambiente 
 
 No decorrer do ano de 2018 a gestão municipal por meio SEMUT 

realizou inúmeras ações, como parte integrante do planejamento anual 

apresentado no início do ano de 2018. 

 Demos continuidade ao 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 som, ofícios explicativos e orientadores, bem como, 

notificações em situações necessárias. 

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

as secretarias municipais, por meio de 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, 
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realizamos eventos alusivos à semana do Meio Ambiente e a emancipação 

política do município. 

 Participamos de reuniões de ajuste para realização do consorcio do 

aterro sanitário o qual encontra-se em andamento.......... 

 

 

 

 

 Acompanhamos, monitoramento e fiscalização as Praças Municipais, no 

sentido de identificar e solucionar problemas que por ventura venham a surgir 

ligadas a limpeza urbana, podas e demais assuntos e situações relacionadas a 

esta pauta. 

 

Na Área da Agricultura e Recursos Hídricos 

 

 CORTE DE TERRA: 

 Nos serviços de corte de terra apenas conseguimos atender 80 

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 05 bancos (São Bento Velho, 

Arrimo, Permissão, Verruma e Setubal). 

 

 PROGRAMA GARANTIA SAFRA: 

 Garantimos o pagamento do Seguro Safra referente ao ano de 2018, 

beneficiando assim 234 agricultores e agricultoras do nosso município; 

 Safra 2018, os laudos dos possíveis agricultores assegurados, com 

perca ainda encontram-se em analise pelo órgão estadual competente. 
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 ABASTECIMENTO DE ÁGUA OPERAÇÃO PIPA: 

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

com água para todos os usos; 

 Atendimento em média 1.300 pessoas, com 74 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 90% das estradas; 

 Operação terraplanagem da estrada vicinal Janduís/permissão. 

 

Na área de Infraestrutura e Obras 

 

 Conclusão da construção da UBS do Bairro São Bento, com previsão 

para inauguração em 02 de março de 2019; 

 Conclusão da Quadra Esportiva na Comunidade, já entregue a 

população; 

 Conclusão de obra de pavimentação dos trechos da Av. Santa 

Terezinha e Rua São Bento; 

 Reparos e manutenção na estação elevatória e na lagoa de recepção e 

tratamento do Esgotamento Sanitário. 

 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; 

 Acompanhamento nas obras de pavimentação do município; 
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Nas áreas de Planejamento, Governo e Administração: 

 

 Discussão e elaboração Orçamento Participativo 2018; 

 Acompanhamento e monitoramento dos convênios vigentes junto à 

Caixa Econômica Federal. 

 Acompanhamento do CAUC. 

 Elaboração de Propostas junto ao SICONV, principal ferramenta de 

angariar recursos junto ao Governo Federal. 

 Acompanhamento e resposta as demandas judiciais na Justiça Comum, 

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

 Acompanhamento do Portal da Transparência; 

 Acompanhamento da Ouvidoria do município por meio da Assessoria de 

Comunicação; 

 Concessão gradual de férias, há diversos servidores que tiveram esse 

direito negado por um bom período. 

 

Diante do exposto, acreditamos que até esta etapa do nosso governo, 

tratamos com seriedade todos os assuntos pertinentes a municipalidade. 

Temos clareza das dificuldades que enfrentamos, o município de Janduís 

enfrenta inúmeras pendências com servidores, fornecedores, além dos 

problemas com as diversas obras paralisadas, convênios inadimplentes sem 

perspectiva de solução imediata pela falta absoluta de condições financeiras. 

Procuramos 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. 

Temos buscado junto as esferas estaduais e federais verbas que 

possam atender as demandas mais emergencias do nosso município. Fizemos 

contato com políticos bem relacionado com a base do novo Governo Federal 

no intuito de sanarmos as pendências relacionadas as Obras paralisadas do 

município como é o caso do Esgotamento Sanitário e iremos a Brasília na 

tentativa de conseguirmos resolver esta questão eminente, pois sabemos que é 



14 

 

a obra de maior importância e de impacto positivo que podemos realizar em 

prol do nosso povo.  

É importante destacar a 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. 

Estamos modernizando nosso sistema de arrecadação com a 

implantação de um sistema online e integrado com as finanças públicas, além 

disso, em breve disponibilizaremos o contracheque online onde todos os 

servidores terão acesso, gerando também uma economia para o município.  

Agradeço a todos os membros desta Casa que apoiaram todas as 

iniciativas do Executivo em defesa do interesse público e do desenvolvimento 

da nossa cidade. 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 

 

 

 

 


