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PROPOSTA PARA PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2020 PARA JARU/RO. 

Prezado cidadãos e cidadãs Jaruense: 

Apresentamos aqui as nossas propostas à futura gestão 2021 a 2024. Estão 

contempladas necessidades prementes o qual se transparece em nosso município. 

Priorizamos por uma gestão democrática, agilizando o atendimento a população pelos 

órgãos públicos bem como “TODO CIDADÃO” terá acesso ao gestor municipal. 

Assim objetivamos um Jaru de todos e para todos em que as decisões sejam 

democráticas e com transparência sem favorecimentos em que todos sejam ouvidos e 

respeitados. 

ANO 2021 – 2024.  PREFEITO – AMAURI – 14 PTB – VICE- PROFESSOR. 

PARLOTE. 

ÁREA SOCIAL 

1- Rever o Decreto Municipal que causou perdas Financeiras no Salário dos 

Servidores do Município de Jaru. 

2- Rever o valor do IPTU, principalmente daqueles que tem o direito a isenção, 

e de acordo com o imóvel. A avaliação Venal do imóvel ficará a critério do 

proprietário; 

3- Reestruturar a Área Social, SEMDS, elaborando projetos para oferecer 

oportunidade de Trabalho aos Jovens que já concluíram o ensino Médio, ou 

que esteja concluindo. 

4- Faremos convite as grandes Empresas, e Médias Empresas, para se 

instalarem aqui, aumentado a oferta de oportunidades de vagas para 

Emprego e trabalho; 

5- Para Empresas que se instalarem aqui, com o número médio de 800 

funcionários, nós iremos construir Creche para atender aqueles que tiverem 

filhos; 

6- Revogação da lei de extinção do conselho tutelar de Tarilândia; 

7- Capacitação e atendimento em saúde dos conselheiros tutelares;  

8- Revisão do cadastro único para inserção de programas sociais para 

indivíduos sem acesso. 
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 ÁREA ADMINISTRATIVA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

1- A Prefeitura fará convênio com Sistema SS, SESC, SENAI, SEBRAI, SENAC, e 

SESI, entre outros, para oferecer cursos de aperfeiçoamento profissional, para o 

Menor Aprendiz; oferecendo cursos de capacitação profissional; daremos apoio a 

politica social, para à criança e ao adolescente;  

2- Criaremos um programa para atender as pessoas mais carentes dos Setores 

de Jaru e os Nuares;  

3- Construir a própria sede do Conselho Tutelar, dando-lhes melhores condições 

de trabalho; queremos trabalhar em sintonia com o Governo Federal e Estadual, 

junto aos programas sociais;  

4- Construiremos o Centro de Reabilitação dos dependentes Químico, drogas 

ilícitas; ampliação das políticas públicas e sociais, com transferência de Renda, 

para pessoa em estado social vulnerável;  

5- Reabriremos o Conselho Tutelar em Tarilândia: Implantaremos o programa 

Renda mínima, em parceria com o governo federal; para tentar diminuir a Fome e a 

Vulnerabilidade social das famílias carentes; 

6- Rever o Valor de Taxas exorbitantes que são cobradas aos pequenos e médios 

comerciantes da Cidade de Jaru; 

7- Revogarei a Lei que pune o contribuinte do IPTU, quando atrasa o pagamento 

é lançado no SPC, SERASA, e no Cartório de protesto, dificultando a vida do 

Cidadão; um absurdo para com o povo de Jaru; 

 

  ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

1- Reconstruir as Escolas Municipais, todas as que ainda são de madeira, melhorar 

a qualidade da Internet, e colocar em todas as Escolas Municipais uma Sala 

exclusiva com Computador para inserção digital as Crianças e adolescentes; 

2- Valorização do professor, dando-lhe condições de trabalho, e um salário digno; 

3- Reestruturar as Creches, construir uma Creche em Tarilândia, outra em Jaruaru; 
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4- Reabriremos as escolas, que foram fechadas, nas Linhas; 

5- Implantaremos o programa saúde bucal nas Creches;  

6- Construiremos a primeira escola Municipal no Distrito de BOM JESUS; 

7- Implantação de biblioteca digital 

8- Implantação de eleições da direção das escolas municipais, pelos pais e 

funcionários 

9- Plano de ensino diferenciado ao produtor rural (matéria específica em técnicas 

agrícolas, com   horta comunitária nas escolas) 

10- Programa Bolsa Universitário. 

 

 

 

ÁREA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

1- Iremos Construir uma PRAÇA em homenagem as Sagradas Escrituras (A 

Bíblia), com um Míni Teatro, para eventos Culturais religiosos, e não religioso. 

Exemplo: Cantata, escolha de talentos tanto na música Gospel, e na Música 

Popular; 

2- Rever e motivar a Feira de Arte; O Barco Cross; Feira da Culinária; Comidas 

Típicas; apresentação da Capoeira não só de Jaru, mas de outras regiões; 

entre outras atividades culturais; promoveremos encontros culturais bimestrais; 

3- Motivaremos a atividade do Ciclismo, criando competições com prêmios; entre 

outras atividades esportivas de interesse da Juventude, vamos lutar contra o 

sedentarismo; incentivaremos atividades Física, para melhorar a Vida 

Psicoemocional e Física; 

4- Construir uma Pista para a prática de esporte radical, exemplo o Skate, entre 

outras modalidades de esporte; 

5- Construir Banheiros Públicos, próximos a locais de prática de esporte; 

6- Colocar Iluminação Pública em todos os Campos de Futebol incluindo os da 

ZONA RURAL; 

7- Criação de festival de produtos advindo da agricultura; 

8- Centro cultural para valorizar os talentos locais. 
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INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 

Buscarei recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a melhoria e o 

desenvolvimento da cidade de Jaru; 

1. Construção de pontes de concreto, eliminando todas as pontes de Madeira que 

ainda existe na zona urbana de Jaru, quando chove é um perigo para motos 

passar; 

2. cobertura da garagem municipal para acomodar a frota de veículos da 

prefeitura; 

3. Asfaltar as principais Ruas de todos os SETORES de Jaru; 

4. Construção de Viaduto na Rua Padre Chiquinho, atravessando a BR; 

5. Buscar recurso para construção da passarela na Rua Rio de Janeiro com a BR, 

e a Florianópolis com a BR;  

6. Buscar recurso para construir passarela na Rua Rio de Janeiro com a BR, e a 

Florianópolis com a BR;  

7. Reestruturaremos a Rodoviária dos Colonos, continuará no mesmo local 

8. Reforma do barracão da rodoviária do colono para atender produtores rurais 

9. Iremos estabelecer parcerias com empresas privadas, com Faculdades 

Particulares daqui do Município, para Cursos de Formação Acadêmica, bolsa 

universitária 

10. Iremos fazer uma cobertura para os Feirantes ao Lado da escola Jean Carlos, 

proporcionando conforto e segurança durante o ano todo. 

Comentado [MN1]:  
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11. Busca de recursos no Ministério das Cidades para Construir um Dique no Rio 

Mororó, melhorando as margens do Setor da EMITUR, até a Ponte do antigo 

SARAVÁ;  

12. Valorizar a paisagem urbana; incentivar o plantio de árvores; etc. 

13. Construiremos uma pista para caminhar, nas laterais do Rio Mororó; 

 

14. Concluiremos o ASFALTO em todas as pontas de RUAS, e iremos asfaltar a 

605 até o CLUBE DA SUCAM; 

15. Reabertura de novas ruas; 

16. Manter a conservação das Ruas e das Linhas; sinalizar as linhas e travessão, 

com o nome de cada linha ou Travessão; 

17. Nas Ruas que sem asfalto será feito uma revisão 

18. Plano de renegociação para os Terrenos e Casas que estão em penhora por 

atraso do pagamento do IPTU; criando condições aos proprietários para 

negociar, parcelar e quitar suas dívidas junta a Prefeitura; 

19. Construção de calçadas padrão nas principais avenidas (acessibilidade); 

20. Estruturação da feira livre, orientação na preparação dos produtos para 

vendidos 

21. Iluminação nos bairros afastados a ex. da estrada para do Jardim Europa. 

22. Rever e Reabrir a Secretaria de Agricultura – Meio Ambiente. 

23. Criaremos Projetos para beneficiar agricultores e Pecuaristas; 

24. Incentivar o agronegócio, a pecuária, o Leite, a agricultura familiar, os 

chacareiros; 

25. Identificar a possibilidade da perfuração de poço por Tubulação de acordo com 

a Lei, nos setores sem abastecimento; 

26. Doação de sementes de Café, Cacau, Milho e Feijão, e Mudas, em parceria 

com a EMATER, EMBRAPA, e a Secretaria de Agricultura do Estado e do 

Governo Federal; 

27. Urbanizar o setor ao lado da FIMCA, asfaltando e iluminando algumas Ruas,  

28. Conforme legislação, fazer a aquisição de merenda escolar da agricultura local; 

29. Programa de fortalecimento de produção orgânica. 
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30. Desenvolver atividades nas escolas e sociedade em geral para levar o 

conhecimento sobre práticas que colaboram com o cuidado ao meio ambiente; 

31. Criar mecanismos para monitorar nossas fontes de água para a preservação; 

32. Fiscalizar e orientar ações regulares sobre meio ambiente. 

 

ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA 

1. Dar melhores condições de trabalho aos agentes comunitários; bem como o 

Médico da família; 

2. revisar o valor pago como insalubridade aos funcionários da saúde, onde o 

valor varia de 10% a 40%;  

3. Asseguraremos o atendimento ambulatorial regular; mas principalmente o 

preventivo; 

4. Contratação de mais profissionais na área Médica, especialidade diversa 

5. Construção do Centro de Zoonoses Municipal;  

6. Providenciar um Micro-Ônibus, para atender as famílias mais distantes da Zona 

Urbana;  

7. Ampliar o posto de saúde de Tarilândia, com algumas salas para atendimento 

Emergencial e internação para caso não tão grave, para ficar em observação, o 

caso de pressão alta entre outros casos; 

8. Fixar na Farmácia Básica da saúde, uma lista dos Medicamentos que são do 

SUS;  

9. Promover Mutirão bimestral no atendimento de consulta, e marcação de 

cirurgias eletivas; 

10. Rever o sistema de atendimento das Unidades Básicas dos Postos de Saúde 

de cada setor do Município de Jaru; 

11. Rever as condições de atendimentos a pessoa idosa, principalmente aqueles 

portadores de Doenças Crônicas;  

12. Rever a questão de acessibilidade para os portadores de necessidade 

especial; 

13. Trabalharemos com a SEMTRAN de Jaru, em parceria com DETRAN local, 

sobre a Reeducação no Trânsito para diminuir o índice de acidente no Trânsito; 
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14. Fazer com que o Comércio local seja fomentado cada vez mais quanto à 

compra e venda de seus produtos.   

15. Programa de capacitação de profissionais de saúde contínuo; 

16. Curso intensivo para ACS (agente comunitário de saúde); 

17. Promoção de campanhas de exames e orientações itinerante (distritos, linhas). 

JARU/RO, 22 DE SETEMBRO DE 2020. 


