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INTRODUÇAO 
 

Este material foi elaborado pensando em colaborar para reestruturar o 

Município de Acrelândia neste momento. 

O Brasil, os Governos e principalmente os Municípios estão passando por 

uma crise. Por isso, as situações serão difíceis porque as pessoas estão 

descrentes. 

A crise econômica está se transformando em crise social e neste momento 

numa das piores crises de saúde pública, pois está deixando as pessoas 

altamente preocupadas pela sua família, pelo bem-estar, pelo 

desemprego. 

E isso vai impactar na gestão dos governos, dos municípios, das cidades, 

que estão com cada vez com menos receitas. Por tanto, o grande desafio 

dos prefeitos será encontrar o melhor caminho com menos dinheiro 

Ninguém vai acreditar num prefeito que faz promessa irreais, absurdas e 

muito grandiosas. Nesse contexto o nosso discurso e de uma campanha 

realista em que as pessoas ouvirão as nossas propostas e vão aceitar de 

bom grado. 

Ninguém elege um prefeito para fazer menos do que já fez o do que o 

antecessor já fez. Por isso vamos elaborar e mostrar propostas; urgentes, 

criativas, possíveis de realizar, que demostrem como vamos fazer mais, 

com menos dinheiro. 

O desafio não e fácil pra nós, mais hoje e o único caminho para poder 

melhorar a vida das pessoas de Acrelândia, neste contexto de crise, e 

realizar um bom governo Municipal. 
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1. Educação  
 
 

- Implementar extenso programa de formação continuada para a equipe pedagógica 

da Rede Municipal de Acrelândia, abrangendo os técnicos do órgão central e a 

equipe docente escolar. 

 

- Elaboração de um projeto pedagógico próprio, com didática contínua e progressiva, 

elaborado com a participação direta dos professores, e conteúdo que afirma a 

identidade cultural do nosso município. 

 

- Será universalizada a matrícula na pré-escola, para atender a todas as crianças 

entre 4 e 5 anos de idade. 

 

-Assegurar    sempre    a    merenda    de excelente qualidade, servida através 

da aquisição de produtos de primeira linha direto do comercio local e do produtor 

rural. 

 

-Capacitação constante dos profissionais que preparam os alimentos. 

 

- Concursar ou contratar um professor de música para a creche e pré-escolar, pois 

sabemos da grande contribuição que a música tem neste importante processo de 

ensino/aprendizagem; 

 -Prioridade do conselho municipal de educação; 

 -O secretario será escolhido a partir de uma seleção de nomes pela educação; 

              -A cada seis meses fazer apresentação das receitas e gastos de recursos 

             -Buscar meios para a finalização de obras inacabadas como a creche e a quadra do 

calçadão e etc. 

             -Buscar a reativação e construção de escolas na zona rural. 



         -Construção de uma escola na linha sete na antiga escola marechal Rondon através 

de emendas parlamentares; 

             -Implementação dos 6ano nas escolas municipais visada mais receitas para a 

educação. 

             -Revisar o plano de cargo carreiras e salário (PCCS),visando a valorização dos 

profissionais da educação. 

            -Viabilizar meios legais para  reduzir a jornada dos servidores de apoio da 

educação,sem prejuízo para o sistema. 

           -Ampliar e reformar as escolas centralizadas e ativas. Melhorar a qualidade da 

merenda escolar, reforçando e apoiando fortemente a sua aquisição através de pequenos 

produtores. 

          -Construir, ampliar e manter espaço de lazer dentro das escolas, de maneira a fomentar 

á pratica de atividade física entre nossas crianças e jovens. 

         -Garantir que as reformas das escolas e manutenção dos veículos escolares aconteçam 

prioritariamente durante o recesso escolar, para não atrasar o inicio do ano letivo. 

 

2. Saúde 
        -Amplificação da farmácia publica, em como buscar junto ao governo do estado e 

bancada federal passar a unidade mista para um hospital assim poderá ter UTI para 

nossa população. 

- Implementar um novo modelo de gestão e indicadores com foco em resultados 

para fortalecer a gestão do sistema municipal, no seu papel de líder das ações e 

serviços de saúde, mediante sistemas informatizados capazes de acompanhar a 

expansão da rede. 

 

-Reorganizar o Sistema PSF urbano e rural com a Implantação de novas Unidades 

de Saúde da Família e incorporação de novas equipes de saúde.   Visando ampliar 

a cobertura, com o objetivo urgente de dinamizar e potencializar o trabalho dos 

agentes comunitários de saúde, permitindo que façam um trabalho mais amplo e 

eficiente no atendimento ao cidadão.  

 Essa nova estruturação     passa     pela     compra     de equipamentos e 

materiais, bem como pela valorização e capacitação dos profissionais do PSF; 

 

- Ampliar o Sistema de abastecimento de medicamentos com novos itens que 

cubram as demandas e  necessidades patológicas da atualidade e características 

epidemiológicas da região  

      -Realizar parceria com o DEPASA para reformulação de um programa de 

melhoria na qualidade de água. 



                 -A construção de um laboratório publica municipal de saúde. Mudança no 

funcionamento da farmácia Básica, que passara a funcionar 12 horas por dia,seis dias por 

semana. 

                -Buscar junto ao ministério da saúde recurso para saneamento básico, aumentando 

cobertura de rede de esgoto. 

                -Realizar parceria com o DEPASA para reformulação de um programa de melhoria 

na qualidade de água. 

               -Um centro de atendimento para coovid-19 

               -Apoio aos profissionais de saúde: médicos, agentes de saúde, dentista e etc. 

  Saneamento Básico 

 

-Facilitar e melhorar o serviço de inspeção sanitária municipal, para que os produtos 

agrícolas, produzidos na propriedade rural estejam dentro dos padrões de segurança 

alimentar e possam ser comercializados em Acrelândia e região 

 

-Controlar o descarte de resíduos sólidos industriais, hospitalares e domésticos. 

 

-Melhorar os aterros sanitários. 

- Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e criar condições para o manejo dos 

  Resíduos sólidos. 

3. Transporte e Infraestrutura 
 

Limpeza de Canais e Recuperação de Drenantes 

- Priorizar e melhorar as ações do serviço de limpeza de canais é essencial para 

minimizar os danos na cidade nos períodos de chuvas intensas, beneficiando 

diretamente o centro da cidade e os bairros populares. 

 

Cidade Inteligente “Acrelândia vai de Bike”   

 

-Construção de ciclovias para o transporte por bicicleta, tendência das principais 

metrópoles do mundo, unindo estabelecimentos públicos e comerciais e ainda os 

principais bairros ao centro da cidade, bem como, instalação de estacionamentos 

exclusivos para veículos 

 

Pavimentação de ruas e avenidas 

 

 -Dado o estado crítico da situação asfáltica em que se encontra Acrelândia, 

principalmente nos bairros periféricos. Nesta nova gestão do Prefeito buscaremos 

recursos próprios e de emendas estaduais e federais para melhorar as condições de 

trafegabilidade. 

 



- Aquisição de um ônibus para transportar Universitários, Cursos Técnicos 

Profissionalizantes. 

 

- Melhorar o Sistema de Vigilância e Segurança das áreas comerciais com a instalação 

de um sistema de monitoramento visual  

 

-Superar a deficiente situação do sistema de iluminação pública de Acrelândia, 

instalando luminárias LED, em substituição aos equipamentos de vapor de sódio, 

modernizando e aumentando a eficiência de luminosidade. 

 

-Instalação de luminárias cênicas em pontos estratégicos melhorando a visão da 

cidade. 

 

-Reforma da rodoviária com melhor acessibilidade e construções de novos banheiros, 

bem como a revitalização da praça da mesma. 

 

-Capela de velório 

 

-Reforma revitalização e modernização do estádio municipal, com iluminação 

moderna, para pratica de esportes noturnos. 

 

-Construção de novo cemitério 

 

4. Assistência Social 
 

-Garantir o atendimento prioritário dos idosos em todos os serviços públicos, 

especialmente na área da saúde e desenvolver ações contínuas de saúde  

preventiva. 

-Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a 

população idosa; 

 

- Prévio  análises marcar a Semana Municipal do Idoso, de todos os anos , em 

conformidade a aprovação de uma Lei Municipal. 

 

- Mobilizar os jovens para que percebam a importância de serem Técnicos Agrícolas e 

em Agropecuária, como alternativas de emprego e renda, bem como 

desenvolvimento das próprias comunidades e do município. 

 

- Estabelecer políticas de incentivo aos estudos, cursos, treinamentos, palestras, 

como meios para se conseguir uma boa profissão. 

              - Busca criar parcerias com órgãos para aquisição de documentos como Carteira de 

trabalho e uma junta militar. 

5. Meio ambiente e Agricultura e pesca 



-Incentivo a produção de café, banana, pimenta, feijão, maracujá,mandioca,urucum e 

incentivo a bacia leiteira e outros produtos. Contratar agrônomo e fazer parceria com 

a escola técnica da família. 

              -Construção de dois galpões um para obra e outro para agricultura, para o 

acomodamento de maquinas. 

             -Buscaremos emendas parlamentares para aquisição de uma mine-usina asfáltica, 

para resolver todos os problemas de asfalto na cidade. 

            -Buscar parceria junto ao governo do estado e emenda parlamentares, no sentido de 

dar suporte aos pequenos médios produtores com mecanização, calcário e gesso para 

correção do solo e demais implementos necessários para uma boa produção um caminhão 

bitrem uma par carregadeira para destoque e um trator trassado com todos emplementos. 

            -Fortalecer e estimular a expansão de feiras livres. 

            -Buscar parceria junto ao Banco do Brasil e BANCO da Amazônia, visando mais 

créditos rurais implantação de um calendário agrícola. 

             -Buscar para Acrelândia uma agencia da caixa econômica. 

-Garantir estrada boa com cascalhamento para que os nossos produtores possam 

escoar a produção e se deslocarem para a cidade, e outras áreas, com conforto e 

segurança. 

 

 - Manter parceria com os produtores rurais (fazendeiros e colonheiros ) na 

conservação de solo, estradas, represas, cascalhamentos em currais, bacia de 

contenção de água das chuvas e outros, colocando a disposição deste as maquinas da 

prefeitura para executar tais serviços observando as leis municipais pertinentes;  

 

- Incentivar os produtores rurais no agronegócio, principalmente os pequenos 

produtores que pretende produzir hortifrutigranjeiro. 

 

6. Habitação  
-Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

 

7. Gestão 
 

-Incentivo as empresas locais para participar das licitações emgeral,assim os recursos 

aquecerão a economia local. 

 

- Melhorar o Sistema de Vigilância e Segurança das áreas comerciais com a instalação 

de um sistema de monitoramento visual com uma rede de câmeras  

8. Cultura e Turismo 



- Resgate de momentos culturais e cívicos, tais como; Aniversario do Município, 

Cultos Ecumênicos, 07 de setembro, Festa Junina, Páscoa, Dia das Crianças, dia das 

Mães, dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Cavalgada, MotoCross e outros; 

-  Criação de um concurso de calouros anual “O Canta Acrelândia”, que será aberto 

para artistas locais assim como artistas vizinhos, com jurados e premiações; 

 

 

 

 

9. Trabalho 
 
- Implantar o programa Bom Trabalho que tem como proposta a realização de cursos 

de capacitação profissional com foco nos diversos segmentos econômicos, 

promovendo a qualificação da mão e obra de acordo com as reais demandas do 

mercado de trabalho local. 

 

- Criar   o   Programa    Parceria pelo Desenvolvimento, através de incentivos do 

poder público, atrair novas empresas para geração de novas oportunidades 

de emprego e renda para a população. O programa tem como princípio um 

estudo técnico que vai apurar qual a “vocação” que o nosso munícipio apresenta 

para se desenvolver com qualidade. Ou    seja, vamos    focar    os    esforços    para    

atrair empresas que se enquadram no perfil econômico e de mão de obra que a 

nossa cidade.  

 - Melhoria e ampliação da Área Industrial de Acrelândia. 

 

10. Esporte e lazer 
 

- Convocatórias Municipal de realização anual de competições esportivas e de 

integração entre os bairros e as comunidades rurais referidos a:  

   Futebol, vôlei, basquete e ginastica nas faixas adulto y crianças. 

 

- Calendário oficial de eventos desportivos e culturais no município, divulgando o 

mesmo por diversos meios para que os munícipes e também turistas possam 

prestigiar; 

 

-Buscar parcerias com os órgãos estaduais e federais, para adquirir um ônibus 

exclusivo para viagens de participação e intercâmbios culturais e esportivos. 

 



-Criação do Programa Bolsa Atleta, em parceria com o Ministério dos Esportes, para 

dar ajuda de custo para os atletas que representam o município em competições 

regionais e estaduais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. Igreja Ativa - Projetos e Eventos 

-Estabelecer parcerias com igrejas e organizações que buscam a promoção da paz social, 

como forma de potencializar as ações que hoje são feitas de forma isolada. Parceiras na 

construção de uma sociedade comprometida com os verdadeiros valores humanos. 

- Eventos de Incentivo à música Cristiana 

- Outro projeto social que costuma ter um bom reconhecimento nas igrejas é fomentar 

atividades culturais, como e música, identificando pessoas e profissionais cristão que 

tenham habilidades nessa área para que sejam voluntários em oficinas junto à comunidade.  

-Projeto A Igreja Cristã canta Acrelândia Isso abre portas para fomentar eventos públicos de 

participação entre Igrejas (Solistas, Duplas, Grupos) em especial para aumentar a 

participação de jovens em atividades religiosas e despertar interesse em temas que talvez 

não tivessem cogitado antes 

-Consideramos importante nos juntar a esse esforço global de contenção da disseminação do 

vírus, procurando estratégias locais, possíveis e efetivas para o retorno progressivo e seguro 

das atividades habituais das Igrejas do Município de Acrelândia.  

Analises Igreja /governo Municipal para a Implementação do 

“Projeto Timóteo” ; capacitando e fortalecendo Igrejas 

Implantar um Programa de Ação Social Na Sua Igreja 

-Neste módulo abordaremos aspectos vitais da implantação de um programa de ação social 

cristã. Amostraremos a razão e justificação de tal programa, a partir de princípios bíblicos.  

-O módulo indica os recursos necessários para sua implementação e formas de avaliação, 

para que a igreja possa agir com segurança e confiança no intuito de transmitir a mensagem 

do amor de Deus em ações voltadas às necessidades humanas. 



-Jesus importou-se com as pessoas como um todo, corpo, mente e alma. O ministério de 

ação social cristã integral visa essas três dimensões, e assim procura atender as necessidades 

humanas sem motivos alheios, mas como expressão do amor de Deus em ação. 

-Esperamos que este módulo possa servir de ferramenta útil para a implantação de um 

programa de ação social cristã na sua igreja local, para o bem das pessoas, sejam crentes ou 

não. A Deus toda honra e toda glória! 

 - Implementação do Programa “ Café da manhã com líderes de jovens da Igreja Crista de 

Acrelândia ”.  Buscando uma estratégia que leve os lideres jovens ao comprometimento e a 

maior dependência de Deus – um ministério sadio com idéias criativas e inovadoras, com 

programas e ação alinhados com a missão, visão e os valores da igreja. Desenvolvendo um 

ministério que conduza todos os jovens a plena maturidade espiritual.  

- Implementação do Programa “ Missão, Visão e Valores”. Dirigida as igrejas do município 

em forma integrada. 

Nos dias atuais a Igreja está numa grande disputa, pelo tempo das pessoas e o Gestores do 

Município querem participar no processo a prosseguir na visão com eficiência, eficácia e 

efetividade encontrando método que facilitem o alinhamento e a coordenação dos esforços 

de cada ministério. 

Entendemos que visão e um modo de encarar a vida a longo prazo. Não e algo que você 

alcança no próximo trimestre, no próximo ano ou, provavelmente, dentro da próxima 

década.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


