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A HORA DA UNIÃO E DA 

RECONSTRUÇÃO CHEGOU! 

 



INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 

1. Realizar serviço de manutenção constante de iluminação pública nas vias 

urbanas do município;  

2. Revitalização das praças e áreas de lazer na sede e vilas do município; 

3. Recuperação e revitalização de áreas destinadas à prática esportiva das diversas 

modalidades;  

4. Buscar a celebração de convênios com o governo do estado para a ampliação e 

urbanização das principais avenidas do município;  

5. Revitalizar e urbanizar as margens do Rio Acre, na sede do município;  

6. Construção do porto fluvial e escadarias nas áreas de grande movimentação de 

pessoas e cargas;  

7. Construção de sistema de drenagem com vista a evitar inundações nas Vilas 

urbanas do município, prioritariamente na Vila do “V”, Vila Caquetá e sede do 

município;  

8. Reivindicar junto ao governo do estado a implantação de sistema de tratamento 

e abastecimento de água tratada nas áreas urbanas que não dispõem desse 

serviço;  

9. Intensificar a limpeza das vias públicas, praças e coleta regular de lixo 

doméstico;  

10. Restruturação do terminal rodoviário e paradas para ônibus, táxi e moto-táxi em 

todas as localidades em que houver transporte coletivo;  

11. Incentivar a implantação de empresas interessadas em investir no município, 

para promover a geração de emprego e renda;  

12. Apoio ao micro e pequeno empresário através de parcerias com: SEBRAE, 

ACISA, Secretaria de Estado de Pequenos Negócios e instituições bancárias;  

13. Pleitear a construção de um quartel da polícia militar com alojamento e viaturas;  

14. Articular junto ao governo do estado, deputados federais e senadores, recursos 

para a construção de quadras poliesportiva para a prática esportiva dos 

moradores do município;  

15. Celebrar parcerias com junto ao governo federal, governo estadual e a bancada 

parlamentar para a aquisição de uma área destinada a construção do parque de 

exposição do município de Porto Acre;  



16. Construir através de recursos próprio e emendas parlamentares um novo e 

moderno centro administrativo do município;  

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

1. Celebrar juntamente com o governo do estado, parcerias para auxílio técnico 

visando a melhoria da qualidade educacional e seus indicadores;  

2. Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da 

educação, em parceria com instituições de ensino superior; 

3. Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de 

Carreira, Cargos e Salários; 

4. Gerenciar os recursos da educação em parceria com o conselho municipal do 

FUNDEB;  

5. Incentivar a implantação e permanência de cursos profissionalizantes, técnicos e 

superiores, em parceria com universidades e demais instituições educacionais; 

6. Apoio ao estudante universitário do município de Porto Acre;  

7. Construção e revitalização de unidades escolares de acordo com a necessidade; 

8. Construção de creches;  

9. Investir na informatização das escolas municipais;  

10. Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades 

educacionais especiais; 

11. Melhorar o serviço de transporte escolar;  

12. Incentivar a prática de esportes, festas folclóricas, festivais de música popular e 

gospel nas escolas municipais, festejo de datas comemorativas e atividades 

gerais entretenimento e lazer;  

13. Investir na estruturação do Museu da Revolução Acreana de Porto Acre;  

14. Fornecer merenda escolar de qualidade, com supervisão nutricional. 

 

SAÚDE E SANEAMENTO 

1. Efetuar melhorias no programa de saúde da família, com ações preventivas e de 

saneamento;  



2. Ampliação do atendimento médico;  

3. Aquisição e recuperação de ambulâncias e unidades móveis de saúde;  

4. Suprir as unidades de saúde com medicamentos, equipamentos e instrumentos 

necessários;  

5. Ampliação do quadro de profissionais qualificados da Secretaria Municipal de 

Saúde;  

6. Intensificar os programas de atendimento à zona rural;  

7. Intensificar os atendimentos itinerantes de saúde nos projetos de assentamento e 

áreas ribeirinhas;  

8. Estruturar as unidades de saúde do município com laboratório de análises 

clínicas;  

9. Promover cursos de capacitação e especialização para os profissionais de saúde;  

10. Programa de assistente à gestante;  

11. Programa de erradicação da desnutrição infantil;  

12. Articular, junto ao governo do estado, a construção de uma unidade mista de 

saúde (Unidade de Pronto Atendimento – UPA);  

13. Articular junto ao governo, deputados federais e senadores, a viabilização de 

barco-ambulância, para atendimento e transporte dos ribeirinhos com 

necessidades emergenciais;  

14. Mais atenção ao controle de endemias (malária, dengue, leishmaniose e outros);  

15. Valorizar os profissionais da saúde com a análise e revisão dos Planos de Cargos 

e Salários. 

 

AGRICULTURA 

1. Incentivo à produção, com políticas diferenciadas para cada segmento 

econômico do município;  

2. Incentivar a instalação de agroindústrias, através de concessão de benefícios 

fiscais;  

3. Apoio e incentivo à aquisição de sementes;  

4. Incentivo e apoio ao programa de agricultura mecanizada;  

5. Incentivo e apoio à criação de cooperativas de produtores;  

6. Apoio e incentivo aos criadores de gado leiteiro (bacia leiteira) e de corte;  



7. Apoio e incentivo aos produtores orgânicos;  

8. Articular, junto ao governo federal, a liberação de recursos para financiar os 

produtores rurais (produção de grãos) e pecuaristas (produtores de leite e de 

gado de corte);  

9. Ampliar o programa de piscicultura do município;  

10. Apoio à implantação de núcleos com: casas de farinha, peladeiras de arroz, 

engenhocas, trituradores de grãos e etc, por associações de produtores;  

11. Colocar em funcionamento a casa do agricultor da sede do município; 

12. Colocar em funcionamento o Mercado Municipal da Vila do V, em parceria com 

cooperativas e associações;  

13. Aquisição de caminhões para escoamento da produção;  

14. Aquisição de barcos para o escoamento da produção de ribeirinhos;  

15. Aquisição de tratores agrícolas;  

16. Recuperação e abertura de ramais para escoamento da produção;  

17. Recuperação de pontes e bueiros, em parceria com as associações;  

18. Reivindicar junto ao INCRA e Ministério da Agricultura, Produção e 

Abastecimento mais assistência aos parceiros dos projetos de assentamento;  

19. Construção de galpões nos ramais que margeiam o Rio Acre, para apoio aos 

produtores ribeirinhos;  

 

AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 

1. Parcerias com órgãos estaduais e federais, e não governamentais, para 

assistência à população carente; 

2. Programa de assistência ao idoso, como locais para encontros recreativos, 

culturais, esportivos e cursos para a geração de renda;  

3. Viabilizar, junto ao INSS, um posto de atendimento no município;  

4. Apoio aos eventos e entidades religiosas;  

5. Apoio aos portadores de necessidades especiais;  

6. Promover, em parceria com entidades religiosas, cursos profissionalizantes para 

a juventude;  

7. Construção de casas para a população de baixa renda, com participação 

comunitária.  



MULHERES 

1. Criação de uma diretoria que vise desenvolver políticas de valorização da 

mulher em toda sua diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das 

mulheres em todos os espaços; 

2. Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição 

do desenvolvimento do município; 

3. Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as 

mulheres de Porto Acre, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou 

de qualquer outra. 

 

FUNCIONALISMO MUNICIPAL 

1. Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;  

2. Promoção de cursos de aperfeiçoamento e atualização para os servidores 

municipais;  

3. Implantação de sistema de premiação para os funcionários que se destacarem na 

busca pela melhoria da prestação do serviço público; 

4. Desenvolvimento da cultura de valorização do servidor público.  

 

 

 

 


