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1 – APRESENTAÇÃO  

 O plano de Governo Ora apresentado é um instrumento estratégico para a 
execução de ações estruturantes no município de Xapuri, e considera como prazo 

de implementação o quadriênio  2021- 2024. 
 
 Elaborado a partir do contexto socioeconômico e politico atual projeta a 

atuação do governo municipal nas diversas áreas de desenvolvimento, a partir de 
dados estatísticos, ações e programas em curso, e contempla  sugestões da 

população  apresentadas por categorias e setores da sociedade, de forma 
presencial e pelas redes sociais;  
  

Três princípios nortearão o Plano:  
A Transparência das ações governamentais, com a divulgação massiva 

das ações e seus custos e o fortalecimento do controle social através dos 
conselhos temáticos; 

A viabilidade sócio-econômica, com a análise permanente do 

custo/beneficio dos programas e ações considerando  sobre maneira o 
benefício social gerado pelas mesma; e 

A continuidade/sustentabilidade das ações, onde serão priorizadas 
aquelas que possam ser incorporadas à vida da população e sua continuação 
absorvidas economicamente por esferas não governamentais. 

 
 O foco do desenvolvimento será a geração de ocupações produtivas através 

da agregação de valor aos produtos locais,  apoiando a implementação e melhoria 
das aptidões locais em especial as cadeias produtivas já consolidadas e a 
incentivando implantação de novas atividades com potencial comprovado como o 

Turismo e a Indústria de base florestal 
 

 A educação intensificará o trabalho da educação básica na zona rural e 
buscará incessantemente a parceria com as universidades e IFAC para a oferta de 
ensino médio profissionalizante e superior  de qualidade em Xapuri. 

 
O Esporte, O Lazer e A cultura continuaram sendo consideradas, essenciais, 

cujas ações serão executadas com foco na disciplina e formação de cidadãos. 
 
 Ao longo do Plano pode ser visualizado as estratégias e ações para cada 

área temática, constituindo-se no primeiro instrumento de transparência e controle 
externo por parte da população, oportunizando o acompanhamento da execução 

de cada ação e da participação em possíveis adequações nas metas do Governo 
Municipal. 
 

A execução deste plano de governo terá início em janeiro de 2021,, e mais 
que uma peça burocrática apresentado á justiça eleitoral,  é um compromisso 

assumido pelo prefeito BIRA VASCONCELOS a vice-prefeita MARIA 
AUXILIADORA e os Partidos políticos que integram a Frente Popular.. 
 

Xapuri-Ac, 15 de Setembro de 2020.. 
 

 
 

Bira Vasconcelos 

 
 



 

2 – NOSSO MUNICÍPIO  

 
2.1- Características Gerais: 

 Fundado em 22 de março de 1905, o município de Xapuri está localizado na 
regional política do Alto Acre, à margem esquerda do Rio Acre na foz do Rio 

Xapuri. Com uma área geográfica de 5.347,468 km² e população de 19.596, 
pessoas conforme contagem do IBGE/2015, está distante 182 km da capital Rio 

Branco tendo como via de acesso a BR-317 Pavimentada e em boa conservação. 
 Município histórico, foi o berço da revolução acreana, iniciada em 6 de 
agosto de 1902, culminando com a anexação do Acre ao território brasileiro. 

 Palco de outras lutas históricas como a resistência dos seringueiros ao 
processo de pecuarização desordenada nos anos 70 e 80, Xapuri é a cidade 

acreana mais conhecida no Brasil e no mundo. 
 A arquitetura da cidade foi planejada inicialmente voltada para o rio Acre, no 
período áureo da economia extrativista na primeira metade do século XX, tendo 

como patrimônios históricos a Casa Branca antiga intendência boliviana, A Casa de 
Chico Mendes, e a rua do comércio com prédios comerciais e públicas cujas 

construções remontam às décadas de 1920 a 1940. Após a década de 1970 com a 
construção do acesso terrestre, a cidade criou outras áreas de expansão com 
construções de novos bairros sobre tudo residenciais.. 

 
2.2 - Estrutura fundiária: 

 O município possui uma regularização fundiária rural precária, a maioria dos 
estabelecimentos agropecuários em regime de posse, Parte da Reserva Chico 
Mendes, 02 projeto de Assentamento Extrativista Cachoeira e Equador, 02 Projeto 

de Desenvolvimento Sustentável Recanto do Equador e Floresta, 01 Projeto de 
Assentamento de colonização Tupá e ainda 04 polos agroflorestais, Sibéria, 

Jequiá, Xapuri I ( na Variante) e Xapuri II (na Estrada da Borracha. 
 
2.3 – Economia: 

 A economia tem como base a agropecuária e o extrativismo, com destaque 
para a pecuária bovina extensiva, o extrativismo da castanha, do látex e da 

madeira. A agricultura é basicamente de subsistência. A indústria encontra-se em 
processo de consolidação já contando com indústrias de castanha, pisos de 
madeira, movelarias, e a fábrica de preservativos masculinos. O comercio é 

bastante diversificado e enfrenta com dificuldade a concorrência da zona de livre 
comércio de Epitaciolândia e da Zona Franca de Cobija-Bolívia. Já o setor de 

Serviços vive momento difícil em função da estagnação econômica, contudo 
apresenta potencial e infraestrutura mínima já instalada para sua expansão, 
especialmente, na área do turismo. 

 
2.4 – Mobilidade: 

 A malha viária rural é extensa com mais de 1.220 km de ramais, em sua 
maioria com dificuldade  de trafegabilidade durante o inverno, os rios Acre, Xapuri e 
Riozinho são importantes vias de transporte com dificuldade de navegação durante 

o verão. A eletrificação rural é uma realidade e já comtempla grande parte das 
localidasdes com rede de transmissão e/ou sistema de geração alternativa. 

 
 O sistema de transporte urbano conta com serviços de taxí 44 concessões e 
moto taxí 26 concessões, mas em função do tamanho da cidade e seu relevo plano 

o principal meio de transporte urbano é a bicicleta.  O serviço de transporte coletivo 
intermunicipal atende à população com poucos horários dando espaço aos taxís 



lotação.  O transporte rural apresenta problemas com déficit de veículos para o 

escoamento da produção e adequados ao transporte de pessoas. No caso do 
transporte fluvial é utilizado porém menos intenso em função da construção de 

novos ramais de acesso as comunidades ribeirinhas. 
   
 
2.5 – Aspectos Socioeconômicos 

          

 A efetiva atuação da prefeitura nos últimos três anos e meio, amenizou mas 
ainda não solucionou problemas crônicos de urbanização especialmente no 
saneamento básico, déficit de moradia, e a oportunidade de trabalho e geração de 

renda maior problema socioeconômico  e o maior desafio das administrações 
municipais brasileiras,  parte da população, em sua maioria jovens, sofrem com a 

desproporcionalidade entre ao crescimento populacional e o crescimento 
econômico, apesar da implantação de industrias de base florestal em Xapuri com 
apoio da Prefeitura, o desemprego e suas consequências têm sido o maior desafio. 

 
 
3 – PERSPECTIVAS  

 
 Apesar dos problemas, Xapuri possui perspectivas reais de crescimento, a 

partir do incentivo governamental às atividades produtivas já desenvolvidas 
proporcionando a dinamização de sua economia aproveitando o potencial 

agropecuário, extrativista, industrial e turístico, e o conseqüente fortalecimento do 
setor comercial e de serviços. 
 

 A administração municipal trabalhará, a partir de Janeiro de 2021, como um 
catalisador de esforços técnicos e políticos junto à iniciativa privada e aos órgãos 

Federais e Estaduais, visando o fortalecimento das atividades produtivas existentes 
e a criação de alternativas viáveis para a geração de ocupações produtivas na 
cidade e no campo, inclusive com incentivos fiscais, estruturais e logísticos, para 

empresas instaladas ou que queiram se instalar em Xapuri. 
 

   A missão principal será a de juntar a população em torno de um único 
objetivo melhorar a qualidade de vida dos xapurienses. 
   

 
 

4 – O DESENVOLVIMENTO QUE QUEREMOS 

 
 O conceito de desenvolvimento tem evoluído muito nos últimos anos, o novo 

processo de desenvolvimento deve contemplar a sustentabilidade, ou seja, não 
apenas o crescimento econômico, além dele é necessário buscar a equidade social 

e a sustentabilidade ambiental. 
 
 Na prática o objetivo é o desencadeamento de ações nas quais as pessoas 

que produzem a riqueza consigam usufruir do fruto de seu trabalho, um processo 
de produção que consuma menos energia do que seus produtos possam gerar, e 

que não leve à exaustão os recursos naturais, portanto, antieconômico no médio e 
longo prazo. 
  

 O desenvolvimento que queremos para Xapuri é aquele no qual os cidadãos, 
através do trabalho, tenham acesso às condições dignas de vida. 



 

 A inserção do município no processo de desenvolvimento regional 
implantado nos últimos anos pelo governo estadual, através da implantação de 

indústrias integradas às cadeias produtivas de base primária (extrativismo, 
agricultura e pecuária), é de fundamental importância para dinamização da 
economia e geração de novos postos de trabalho. 

 
 A Produção familiar e os pequenos agronegócios continuarão a serem 

incentivados especialmente no equacionamento de seus problemas estruturais 
tecnológicos e de comercialização. 
 

 A indústria de transformação e principalmente o turismo ocuparão espaços 
maiores na agenda do desenvolvimento, por sua alta capacidade de geração de 

empregos, divisas e de incentivo ao desenvolvimento econômico e cultural. 
 
  A Prefeitura Municipal continuará com a politica de estimular 

especialmente os empreendimentos comunitários na área da agroindústria, e os 
micros e pequenos empresários na área de comércio e serviços, por meio de 

experiências exitosas como as capacitações realizadas nos últimos anos e também 
o fortalecimento de medidas jurídicas, técnicas, fiscais e creditícias. 
  

 
5 - ÁREAS TEMÁTICAS: PROGRAMAS E AÇÕES: 

 

Infraestrutura urbana e qualidade de vida; 
Agropecuária, extrativismo e Infra Rural; 

Comércio; 
Indústria e Turismo; 

Educação; 
Saúde; 
Inclusão Social 

Esporte, Cultura e Lazer; 
Comunicação; 

Gestão Pública. 
 
 
5.1 – INFRAESTRUTURA URBANA E QUALIDADE DE VIDA 
 

 Fundada a mais de 116 anos a cidade de Xapuri, viveu nos últimos 30 anos 
um processo de inchaço, passando de pouco mais de 3.000 habitantes em 1975 
para mais de 10.000 nos dias de hoje, neste período, o aumento da população 

urbana, não foi acompanhada no mesmo ritmo pela infraestrutura da cidade. No 
entanto na atual gestão houve melhoras significativas na infraestrutura urbana com 

a pavimentação de mais de 5 km de ruas, construção e melhoramentos de praças, 
parques e quadras esportivas, melhoramento da iluminação pública e construção 
de 500 metros de calçadas em diversas áreas da cidade 

 
 Faz-se necessário uma ampliação do processo de urbanização e adequação 

da cidade contemplando áreas ainda não assistidas e reforçando as ações até aqui 
realizadas, através dos seguintes programas: 
 

 
 



• Pavimentação e Recuperação de ruas:  

Houve um grande esforço da gestão atual para conseguir a liberação de 
recursos que permitiram realizar a pavimentação e melhoramento de 5 km 

de ruas, nesse novo momento queremos direcionar as ações para as vias 
principais dos bairros de nossa cidade para tanto já estamos em processo 
de conclusão dos trâmites para o inicio das obras de pavimentação das 

seguintes ruas: Rua Francisco Vieira dos Santos (laranjal), Rua Nações 
Unidas (laranjal), Rua Herminio de Melo (laranjal), Rua Childerico Maciel 

(pantanal), Rua Petrônio Rodrigues (pantanal), Rua Dr, Batista de Moraes 
(pantanal) e ainda buscaremos parceria prioritária para a realização do 
recapeamento da Rua São João do Guarany (siberia) e asfaltamento da Rua 

Plácido de Castro (Bolívia). Vale ressaltar ainda a urbanização do entorno da 
casa de Chico Mendes e conclusão da reforma da Casa Branca, que já 

estão com recursos garantidos e previsão para inicio das obras para depois 
do processo eleitoral.  
Buscaremos junto ao governo estadual parceria para a construção de uma 

ciclovia de Xapuri até o entroncamento, minimizando os riscos de acidentes 
com ciclistas que diariamente se exercitam neste trecho e disputam espaço 

com veículos de pequeno e grande portes. 
 (Fonte de recursos RP e Convênios com governo do Estado e federal) 
 

• Retomada da Regularização fundiária urbana: A regularização fundiária já 

uma realidade na gestão atual, mais de 150 títulos definitivos já foram 

entregues beneficiando os moradores do Bairro do Mutirão, porém nossa 
meta é continuar com a parceria com o ITERACRE que é parceiro 
fundamental neste processo e atingir toda área urbana do município com a 

titulação de todos os imóveis. (fonte de recursos FPM); 
 

 
• Programa Minha Casa: Com o fim do Programa Minha Casa Minha Vida do 

Governo Federal o financiamento público de casas populares ficou 

prejudicado desmobilizando todas as estratégias de politicas habitacionais 
pelos governos estaduais e municipais. Em Xapuri o déficit habitacional é 

uma realidade especialmente após as alagações de 2012 e 2015, fator este 
que, nos últimos anos tem gerado problemas com a invasão de terras 
públicas, como foi o caso da área da antiga cerâmica municipal invadida na 

gestão passada e que na atual gestão passou por um processo de 
legalização com a urbanização, abertura de ruas e fornecimento de luz 

elétrica e ligação de água potável.  Em decorrência da atual politica federal, 
a atual gestão não conseguiu atingir a meta de entregar 160 casas 
populares, no entanto desapropriou uma área de terra no Bairro da Sibéria 

com 181 lotes, fez doação para pessoas de baixa renda e pessoas 
beneficiadas com o aluguel social, obedecendo aos critérios sociais 

norteados pelo Cadastro único da Secretaria de Assistência Social do 
município. O Governo Federal sinalizou com o lançamento de um programa 
habitacional nos moldes do Minha Casa Minha Vida, chamado de “Minha 

Casa Verde Amarela”; com a consolidação deste programa buscaremos 
parcerias com o governo federal para a construção de casas populares bem 

como incentivaremos o financiamento pelos programas federais, das casas 
beneficiadas com a regularização fundiária dando apoio técnico na 
elaboração de projetos de financiamento. (fonte de recursos OGU Caixa 

econômica Federal); 
 



 

 Drenagem e urbanização do Canal do Ginásio Coberto: O canal do 

Ginásio Coberto é um canal de água pluvial que, com o crescimento da 

cidade de forma desordenada tornou-se um grande catalizador de dejetos 
com o depósito de esgoto doméstico em toda sua extensão. A atual gestão 

tem um projeto pronto para a Drenagem e Urbanização do Canal, pois 
entendemos que esta obra é de fundamental importância para a população 
de Xapuri, contudo alguns fatores condicionantes precisam ser vencidos 

para que haja a concretização desse sonho; o Governo Federal aprovou o 
novo Marco legal do Saneamento Básico no Brasil, está ação possibilitará ao 

municipio de Xapuri a captação de recursos para construção da estação de 
tratamento de esgoto, a partir dai todas as outras ações de drenagem de 
águas pluviais e de esgotamento sanitario serão realizadas, com a 

destinação e tratamento dos desejos antes de serem lançados no Rio. 
Nossa meta é concentrar todos nossos esforços para a captação dos 

recursos e conclusão de nosso projeto. (Fonte de recursos Convênio 
Governo Federal) 
 

• Programa minha calçada: Construímos 500 metros de calçadas em 

diversos bairros do município, a meta é ampliar essas obras com a busca de 

recursos junto a bancada federal e incentivar os moradores com descontos 
efetivos de até 50 % no IPTU, se construírem calçadas em frente as suas 
residências a partir do meio fio. 

(Fonte de recursos RP) 
 

 
• Melhoria do Cemitério São José: O cemitério municipal de Xapuri sofreu 

intervenção do Poder Público, foram construídos 120 túmulos que estão 

sendo vendidos a preços acessíveis à população, porém a médio prazo esse 
espaço construído não suportará a demanda; a compra de uma nova área 
para o cemitério está sendo estudada, vencida esta etapa, iniciaremos os 

trâmites para o licenciamento ambiental e posterior instalação do novo 
cemitério (fonte de recursos RP e FPM) 

 
• Ponte da Sibéria: Elaboramos e apresentamos o projeto de construção de 

uma ponte ao governo estadual e federal.  Enquanto busca-se a construção 

da ponte, foram melhoradas as condições de acesso ao bairro com a 
construção de nova escadaria da catraia e parceria permanente na operação 

da balsa. Buscaremos parceira junto ao Governo Federal e Estadual para a 
aquisição de uma balsa de médio porte para atender os moradores e 
produtores do tabocal e melhoraremos o acesso à balsa com a construção 

de rampa em concreto (Fonte de recursos OGU e Governo do Estado e 
recursos próprios). 

 
• Implementação de um sistema de coleta e destinação final de resíduos 

sólidos eficaz: A melhoria e adequação do sistema se dará pela aquisição 

de 02 caminhões coletores de lixo e implantação de um novo aterro sanitário 
controlado com a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

que está em fase de conclusão e nos habilitará a receber recursos federais 
para a realização dessa obra e de outras obras estruturantes como a 
implantação da rede e estação de tratamento de esgoto do município.  

Iniciaremos o processo de descentralização da limpeza/conservação de vias 



e espaços urbanos com o estímulo a abertura e posterior contração das 

associação/cooperativas de serviços e contratação de equipes por bairro. 
 
5.2 – AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA, EXTRATIVISMO, MEIO AMBIENTE E 
INFRAESTRUTURA RURAL: 

  Tipicamente rural, o município de Xapuri apresenta uma grande 

diversidade de atividades produtivas que vão desde o manejo florestal até a 
pecuária extensiva.  

 
  A ação municipal será a realização de um zoneamento econômico e 
ambiental do município definido de forma participativa a aptidão agrícola das terras, 

estabelecendo categorias de exploração produtiva de acordo com os interesses 
das famílias tendo como princípio a legislação vigente e a regularização das 

áreas e atividades já exploradas. 
 

  A partir desta regulamentação que deverá ser aprovada pela câmara 

municipal, a prefeitura se fará presente na oferta dos serviços necessários a cada 
atividade. 

 
 Visando o crescimento da agropecuária e do manejo florestal no município 
serão criados: 

 
 Programa Ramal pra todos – Em Xapuri existem mais de mil quilômetros 

de ramais, a prefeitura municipal sozinha não é capaz de dar manutenção 
em toda malha viária rural, os desafios são enormes e vai desde o grande 

consumo de combustível a ausência de maquinário suficiente para atender 
todos os ramais, alia-se a isso o período invernoso onde é muito difícil o 
trabalho de manutenção. No entanto, a prefeitura buscara junto aos 

parlamentares federais do Acre, emendas ao orçamento da união para a 
aquisição de maquinário que serão usados especificamente para o 
atendimento de ramais e atuará em parceria com o Governo do Estado para 

a abertura  e manutenção permanente dessas vias. 
 

 Programa de conservação de ramais e desobstrução de Rios: A 
prefeitura manterá 03 (três) patrulhas mecanizadas de apoio durante o 

inverno para conservação de ramais, essas patrulhas ficaram baseadas 
nas comunidades do Tupá e Cachoeira e outra na cidade para dar 

mobilidade e rapidez no atendimento de demandas que possam surgir, como 

melhoramentos de pontos críticos e conserto de pontes. 
 

 Programa de escoamento da Produção e realização das feiras de 
produtores: Em conjunto com as comunidades será mantido o calendário 
de escoamento e de feiras de produtores, para isso será priorizado a 

aquisição e manutenção de mais 02(dois) caminhões e a completa 

reforma do mercado, bem como a melhoria da qualidade dos produtos e das 

embalagens divulgação das feiras;(Fonte de recursos OGU MAPA e 
SUFRAMA); 

 

 O Programa de recuperação de áreas degradadas: Áreas alteradas 

capoeiras ou roçados antigos, serão incorporados ao processo produtivo 
evitando o desmatamento. Através de duas ações: mecanização de 500 
hectares por ano, em áreas antigas ou destocadas, e plantio de 
leguminosas em áreas não destocadas ou sem acesso de trator. Serão 



preparados em média duas hectares por família de acordo com a mão-de-

obra familiar. Na pecuária daremos apoio com a ampliação da parceria com 
os médios e pequenos criadores para fortalecer as ações de recuperação de 

pastagens e manejo de rebanho. (Fonte de recursos Governo do Estado 
PRO-Florestania) 
  

 Pecuária sem fogo: manejo e recuperação de pastagens, com consórcio de 

capim com leguminosas e arborização das pastagens, divisão de piquetes 

com cerca elétrica, e inseminação artificial para a melhoria genética do 
rebanho. (Fonte de recursos Governo do Estado Pro-Florestania)  

 
 Cinturão verde: O incentivo e capacitação dos produtores nos pólos 

agroflrestais da sibéria, jequiá, variante e da estrada da borracha, que se 

especializarão na produção de verduras e frutas através da plasticultura e da 
irrigação, com o objetivo de abastecer a cidade de xapuri. (Fonte de 

recursos Governo do Estado e RP); 
 

 Ampliação do Manejo de Uso Múltiplo: Visando o suprimento de matéria 

prima para as indústrias de castanha, preservativo, pisos de madeira e 
movelarias, a meta é que nos próximos quatro anos, 400 famílias estejam 

licenciadas e manejando a floresta em Xapuri. (parceria com o governo do 
Estado); 

 

 Recuperação de Matas ciliares e desobstrução de cursos de d’água: 

intervir nos igarapés Santa Rosa (bolivia) e  fura e monitoramento constante 

das margens do Rio Acre e Xapuri, atuando na forma da lei ambiental 
possíveis danos e agressões as matas ciliares. (fonte de recursos MMA e 

RP). 
 

 O programa de roçado da família: A prefeitura irá preparar a terra cedida 

por proprietários nas proximidades da cidade e fornecerá a semente e 
assistência técnica, para que famílias em situação de risco plantem e 

possam obter daí seu alimento, entrando somente com sua força de 
trabalho;  
 

 Descentralização das feiras de produtores. A meta é realizar duas feiras 

semanais nos bairros da Sibéria e Laranjal; 

 
 Programa de incentivo ao micro crédito: Incentivar e capacitar produtores 

para acessar crédito rural nas diversas atividades produtivas; 
 

 Construção de um Viveiro Municipal com especies frutíferas e 

ornamentais; 

 

 Programa Municipal de arborização e jardinagem de vias públicas;  

 
 Ampliação do programa de piscicultura. 

 
 

 
 

 



5.3 - COMÉRCIO  

 
O comércio de Xapuri vive um momento importante, de dinamização da 

economia, gerando boas expectativas ao setor.  
Saímos da economia do contracheque. A prefeitura construiu uma Galeria 

comercial no ramo de serviços situada à Praça Domingos de Andrade Beleza, 

ofertou em parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial de Xapuri, apoio 
técnico e gerencial aos micro e pequenos empreendedores, promoveu a 

dinamização da economia através de incentivos aos empresários locais, mediante 
compras públicas do empresariado local, promoveu total transparência nas 
compras públicas, e incentivou o funcionamento das indústrias de base florestal, 

inclusive com a diminuição de ISS para a garantia de empregos; 
 

Mas, ainda faltam muitas coisas, e cientes disso, temos planos para o futuro, 
como a criação de novos programas e/ou a ampliação daqueles já existentes, para 
o fortalecimento do Comércio local:  

 
 Incentivar a implantação de indústrias de base florestal no município: O 

município conta atualmente com grandes empreendimentos locais, como a 
Usina de Beneficiamento de Castanha da COOPERACRE, Látex da 

Amazônia S/A (fábrica de preservativos), Fábrica de Taco, Casas de farinha 
e outros, que muito contribuem para o progresso econômico de Xapuri. A 
partir de 2021 queremos continuar incentivando a vinda de novas indústrias 

de base florestal à Xapuri, visando a geração de emprego e renda;  
 

 Municipalização da Pousada Cachoeira e do Museu dos Xapuris:  De 

responsabilidade do Governo do Estado, ambos os espaços encontram-se 
desativados. Queremos assumir a responsabilidade e passar a gerir também 

esses espaços, pois entendemos que fazem parte da história e cultura de 
Xapuri. Quanto à Pousada Cachoeira, a ideia é municipalizá-la  e transferir 

sua administração a iniciativa privada. Com isso, fortaleceremos a cultura e 
a economia local gerando novas oportunidades de emprego e renda à 
população. 

 
 Capacitar o setor hoteleiro preparando-os para o turismo receptivo em 

nossa cidade: Xapuri é uma cidade acolhedora e hospitaleira, com isso 

queremos promover novas capacitações para os proprietários e 
trabalhadores dos hotéis de Xapuri, para garantir uma ainda maior 

receptividade de nossos irmãos visitantes;   
 

 Investir em programas de capacitação dos micros, pequenos e médios 
empresários em todas as áreas e apoiar o setor empresarial para 

viabilização de crédito: Queremos promover novas capacitações em todas 

as áreas aos empresários de nossa cidade, e fornecer em parceria com o 
SEBRAE equipe técnica especializada para auxílio na viabilização de crédito 

junto às instituições financeiras;  
 

 Criar banco de emprego em parceria com os empresários locais:  A ideia 

é criar um serviço on line e/ou presencial de busca de empregos, onde será 
permitido o cadastro de currículos e de empresas para a captação de 

candidatos a empregos;   
 



 Estimular a realização de feiras de artesanato e alimentação aos finais 

de semana: Assim como ocorre no Vinte de Janeiro, queremos promover 

aos finais de semana a realização dessas feiras locais em parceria com os 

empreendedores de nossa cidade, visando a movimentação da economia 
local;  

 Programa de compras municipais: Continuaremos e fortaleceremos o 

Programa de Compras Municipais, onde as empresas locais  serão 
incentivadas a participarem dos processos licitatórios municipais, 

respeitando a legislação que regulamenta as compras públicas (processos 
licitatórios transparentes).  

 
 
5.4 – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

 
Buscaremos a transição de mero fornecedor de matéria prima para um 

fabricante de produtos industrializados de alto valor agregado, o parque 
industrial instalado com o apoio do Governo do Estado já conta com indústrias 
de base florestal capazes de ofertar bons produtos, gerar empregos e aumentar 

a arrecadação própria do município. 
As usinas de castanha, as movelarias, a fábrica de pisos de madeira e a 

fábrica de Preservativos masculinos, continuarão recebendo total apoio da 
administração municipal. 

 A dinamização do polo industrial de Xapuri, a agregação de valor aos 

produtos extrativista será prioridade na nova administração, fechando o ciclo 
das cadeias produtivas, através do apoio as indústrias já implantadas e à 

implantação de novas. 
 

Dessa forma, a melhoria da base industrial será feita através de dois 

programas básicos: 
 

•  Apoio incondicional ao funcionamento das grandes fábricas instaladas 

pelo Governo do Estado, na forma de priorização de recuperação de ramais 
em áreas de produção, disponibilização de transporte em momentos críticos 

dentre outros. (Fonte de recursos RP e FPM); 
 

• Estimulo às pequenas indústrias através de incentivos fiscais, serrarias, 

cerâmicas, marcenarias, serralherias e outras, priorizando a capacitação 
profissional, especialmente a gerencial (formação de capital humano) (Fonte 

recursos RP, FPM e convênios). 
 

 
5.5 – A INDÚSTRIA DO TURISMO 

 

Xapuri é a segunda cidade do Brasil mais conhecida na Europa. Sua história 
que vem desde a ocupação do Acre passando pela revolução acreana e 

culminando com a morte de Chico Mendes, faz de nossa cidade um atrativo natural 
reconhecido.  

Felizmente, todo esse potencial tem sido explorado de forma a gerar divisas 

para o município, tendo também como meta alcançada a aprovação e licitação de 
projeto de recuperação do entorno da Casa Chico Mendes visando o incentivo ao 

turismo e a tão sonha retomada da Revitalização do espaço Casa Branca.  
 



Mesmo com tudo que fizemos, ainda faltam muitas coisas, e queremos fazê-

las, então será elaborado e implementado os seguintes programas:  
 

• Implantação do Calendário de eventos Municipal: Festa de São 

Sebastião em 20 de janeiro, Carnaval, Aniversário da Cidade, Festival 
junino, Semana Evangélica, Festival de praia,  Semana Chico Mendes, 

Reveillon Popular). (Fonte de recursos Governo do Estado e RP).  
 

• Plano Turístico de Xapuri: Possibilitará o aproveitamento destes atrativos 

históricos, culturais e arquitetônicos, para a geração de ocupações 
produtivas e a dinamização do setor de serviços, hotelaria, restaurantes, 

transporte (taxis) e a indústria de artesanato, através do turismo receptivo. 
(Fonte de recursos RP e Convênios).  

 
• A Pousada Ecológica do Cachoeira, e as quatro pousadas já instaladas em 

Xapuri são um marco importante no aspecto da infraestrutura para o 

desenvolvimento do setor, e receberão especial atenção da prefeitura, no 
tocante a capacitação e o apoio técnico gerencial às pousadas. (parceria 

Governo do Estado, SEBRAE e Universidades). Quanto a Pousada 
Ecológica do Cachoeira, vide item 5.3  - comércio.  
 

• E continuar com ações já realizadas.  
 

 
5.6 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRACIA E 
DE DESENVOLVIMENTO. 

 
 O mundo vive um novo ciclo de desenvolvimento exigindo, que o cidadão 

seja, cada vez mais, capaz de se apropriar dos avanços científicos, tecnológicos e 
culturais, como forma de melhoria da qualidade de vida e da ampliação do 
exercício da cidadania ativa. 

 A educação de qualidade e ao alcance de todos é aqui entendida como o 
principal instrumento para a preparação dos Xapurienses tornando-os capazes de 

analisar criticamente a sociedade e seus desafios. 
 A prefeitura buscará, incessantemente, ofertar o serviço de educação na 
cidade e no campo prezando em primeiro lugar pela qualidade.  

Diante disso, já realizamos muitas ações significativas na área educacional 
municipal, como: Ampliação do transporte escolar (dobramos o atendimento na 

zona rural e criamos o serviço na zona urbana); Regionalização da merenda 
escolar; Fortalecimento da parceria com o IFAC e UFAC objetivando a oferta de 
cursos superiores no município; Ofertamos curso pré enem em parceria com a 

UFAC; Conclusão da Nova Escola Profª Rita Maia; Equipagem de todas as escolas 
urbanas e 50% das escolas da zona rural, incluindo a climatização total da escola 

Rita Maia; Capacitamos 100% das equipes gestoras e professores; Reformamos e 
ampliamos as escolas da zona urbana; Melhoramos a qualidade do ensino 
municipal comprovado pela diminuição da reprovação e evasão escolar, e aumento 

do índice do IDEB; Reajuste salarial dos servidores da Educação; Iniciamos a 
construção da Nova Creche de Xapuri com capacidade para 300 crianças; 

Iniciamos a implantação do sistema de tempo integral na escola Rita Maia (contra 
turno); Realizamos processo seletivo para professores e servidores de apoio das 
escolas da zona urbana e rural; Ampliamos as turmas do programa asinhas da 

floresta de 10 para 20 turmas, e Resgate das datas cívicas. 
 



Mas, ainda faltam muitas coisas, e cientes disso, temos planos para o futuro, 

como a criação de novos programas e a manutenção daqueles já existentes e que 
vem dando certo:  

 
 

 Municipalização do ensino fundamental I (1º ao 5º ano), incluindo a 

gestão da Escola Estadual Plácido de Castro: Junto ao Governo do Estado, 
apresentaremos um pedido seguido de projeto para que passemos a gerir 

também aquela escola.  
 

 Concluir a Creche Municipal: Hoje o município conta com uma única 

Creche, sendo que a mesma não é de propriedade do município, mas da 
Diocese de Rio Branco. O município de Xapuri possui um convênio com a 

instituição gestora da Creche, e repassa mensalmente mais de R$ 
800.000,00 para auxiliar nas despesas com o ensino das crianças e 

pagamentos de funcionários. Com a conclusão da obra da nova Creche, 
situada ao lado da Escola Rita Maia, iremos atender o dobro de crianças 
atendidas na atual creche, com um espaço maior e moderno;  

 
 Realizar concurso público para servidores da educação: A exemplo de 

2018, faremos um novo concurso na educação, desta vez, mais abrangente 
a outros cargos;  

 

 Concluir processo de implantação do sistema de tempo integral na escola 
Rita Maia; 

 
 Reforma e equipagem em todas as escolas da zona rural: Assim como 

fizemos na zona urbana e em algumas escolas da zona rural, queremos 
continuar fazendo nas demais localidades de ensino.  

 

 Aquisição de 02 novos ônibus escolares, para auxílio no transporte de 

alunos na zona urbana e rural;  

 
 Instalação de internet nas escolas rurais que possuem energia elétrica:  

A ação garantirá maiores mecanismos de acessibilidade à educação e 
auxílio aos professores no processo de ensino-aprendizagem do aluno; 

 

 Ensino Fundamental completo e médio em áreas rurais estratégicas. 

Garantindo o transporte escolar para as escolas estratégicas da zona rural e 

ampliação do transporte para à cidade no caso dos alunos do lado da 
Sibéria (parceria com o governo do Estado); 
 

• Implantação de 01 escola família rural com a oferta de cursos 

profissionalizantes voltados à atividades produtivas, tendo como 

metodologia a pedagogia da alternância, os alunos terão15 dias de aulas na 
escola  e 15 dias de prática em suas propriedades. (Fonte de recursos OGU 
emenda Parlamentar e FPM); 

 
• Regionalização da merenda escolar: dois são os objetivos deste programa 

o primeiro a melhoria da qualidade da merenda escolar e o segundo a 
aquisição de produtos locais ampliando o mercado para os produtores locais 
estimulando o cultivo de frutas e verduras; (fonte de recursos RP e FPM); 



  
• Oferta de cursos superiores gratuitos em Xapuri, incentivados e apoiados 

pela prefeitura (parceria com IFAC, UFAC e SEE); 

 
• Ensino Fundamental completo e médio em áreas rurais estratégicas. 

Garantindo o transporte escolar para as escolas estratégicas  da zona rural 

e ampliação do transporte  para à cidade no caso dos alunos do lado da 
Sibéria (parceria com o governo do Estado); 

 
• Implantação de 01 escola família rural com a oferta de cursos 

profissionalizantes voltados à atividades produtivas, tendo como 

metodologia a pedagogia da alternância, os alunos terão15 dias de aulas na 
escola  e 15 dias de prática em suas propriedades. (Fonte de recursos OGU 

emenda Parlamentar e FPM); 
 

• Regionalização da merenda escolar: dois são os objetivos deste programa 

o primeiro a melhoria da qualidade da merenda escolar e o segundo a 
aquisição de produtos locais ampliando o mercado para os produtores locais 

estimulando o cultivo de frutas e verduras; (fonte de recursos RP e FPM); 
  

• Oferta de cursos superiores gratuitos em Xapuri, incentivados e apoiados 

pela prefeitura (parceria com IFAC, UFAC e SEE); 
 

• Pré-ENEM solidário: Será ofertado pela administração curso pré-ENEM 

gratuito, aos alunos que já concluíram o ensino médio, visando à preparação 
para o ingresso nas universidades públicas e gratuitas, especialmente na 

UFAC e no IFAC; (Fonte de recursos - RP); 
 

• Implantação de uma biblioteca pública municipal (Fonte de recursos OGU 

Emenda Parlamentar); 
 

• Implantação de uma biblioteca pública municipal no espaço Casa 
Branca (Fonte de recursos OGU Emenda Parlamentar); 

 

 E continuar com ações que estão dando certo no âmbito da educação 
municipal.  

 
5.7 – SAÚDE 

 

Xapuri conta com um serviço de saúde distribuído em 06 estabelecimentos, 
sendo 5 municipais com atendimento somente ambulatorial e o hospital estadual 

que possui 42 leitos e um sistema de urgência e emergência debilitado.  
O município conta com 02 dentistas pagos pela prefeitura e 10 equipes de 

saúde contando com médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e pessoal de 
apoio, em todas as unidades de saúde da área urbana e nas unidades de saúde da 
área rural.  

A prefeitura atuará ainda mais no melhoramento da estrutura de saúde atual 
especialmente na melhoria das condições de trabalho dos profissionais em saúde, 

mas o foco será na saúde preventiva com ações comunitárias e familiares.  
Diante disso, já realizamos muitas ações significativas na área administrativa 

municipal, como a ampliação e reabertura do laboratório municipal de analises 

clínicas com capacidade para realizar até 300 exames por dia – contratação de 
profissionais e aquisição de equipamentos; reforma e reabertura do consultório 



odontológico da unidade Felix Bestene e contratação de profissionais; implantação 

de consultório odontológico na unidade de saúde do bairro Sibéria; conclusão da 
UBS Cachoeira e UBS assentamento do Tupá; ampliação das equipes de saúde, 

Xapuri conta hoje com 10 equipes de saúde contando com médico, enfermeiro, 
técnico em enfermagem e pessoal de apoio, em todas as unidades de saúde da 
área urbana e nas unidades de saúde da área rural; funcionamento da UBS da 

Sibéria até às 21h; cobertura vacinal acima de 80% conforme pactuado entre 
ministério da saúde e prefeitura; realização de 29 itinerantes com médicos 

especialistas e exames na área urbana e rural (cardiologista, dermatologista, 
pediatra, nutricionista, ortopedista, oftalmologista, ginecologista e outras) exames 
de ultrassonografias, ecocardiograma, endoscopia e eletrocardiograma; TFD – 

Xapuri conta com uma Van e um micro ônibus com a capacidade de transportar 37 
pessoas todos os dias para tratamento fora de domicilio, inclusive hemodiálise; 

contratação de profissionais – 04 médicos, 06 enfermeiros, 08 técnico em 
enfermagem, 01 fisioterapeuta, 1 nutricionista, 01 psicólogo, 01 educador físico, 01 
cirurgião dentista e 06 agentes de controle de endemias; construção da sede 

própria da Secretaria Municipal de Saúde; reformas das UBS Tia Vicência, Felix 
Bestene Neto, José Francisco Silva, setor de endemias e vigilância sanitária; 

compra e distribuição de tablets e fardamentos para os ACS; aquisição de veículos 
(01 caminhonete, 03 veículos de passeio e 01 micro-ônibus). 
 
 Mas muitas coisas necessitam ainda ser feitas, e vamos fazer, como:  
 

 Estruturar uma sede para o Conselho Municipal de Saúde; 
 

 Ampliar as ações de saúde na zona rural, a partir da atuação dos Agentes 

Comunitários de Saúde e, deslocamento de outros profissionais de saúde às 
localidades;  

 
 Adquirir mais 02 caminhonetes para atendimento das comunidades 

rurais Tupá e Cachoeira): Com a abertura dessas 02 unidades na zona 

rural, para atendimento das comunidades e entorno, faz-se necessária a 
aquisição de 02 caminhonetes para auxiliar no translado dos profissionais de 

saúde e na transferência de insumos às Unidades;  
 

 Adquirir 01 ambulância: A intenção é ajudar às comunidades da cidade e 

interior em eventuais demandas emergenciais;  

 
 Adquirir uma Lancha (voadeira) para atendimento aos ribeirinhos: O 

objetivo é auxiliar os profissionais de saúde que atuam nas localidades de 

difícil acesso;  
 

 Aquisição de 02 consultórios odontológicos móveis; 

 
 Credenciamento de uma equipe de saúde ribeirinha; 

 

 Implantação do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS); 

 

 Construção da sede da Farmácia Municipal: O prédio onde atualmente se 

encontra instalada a Farmácia Municipal é alugado, almeja-se a construção 
de um prédio próprio;  
 



 Informatizar e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia Básica; 

 

 Ampliação do Centro de Fisioterapia: Como as demandas aumentaram 

nos últimos anos, torna-se necessária a ampliação do espaço;  
 

 Expandir o Programa Municipal de Saúde Bucal com a contratação de 

cirurgião dentista aumentando a oferta de atendimento na zona urbana e 
rural; 

 
•  Ampliação do programa saúde da família, e de Agentes Comunitários 

de Saúde (Fonte de recursos OGU Ministério da Saúde);  
 

• Ampliação da cobertura vacinal, com ênfase para as crianças e especial 

atenção para a zona rural, a meta é todas as crianças vacinadas; 
 

• Ampliação da rede de esgotamento sanitário e construção de 
banheiros e fossas sépticas; (Fonte recursos convênio FUNASA);  

 
• Programa de Saúde na Comunidade: atendimento sistemático em 

comunidades polo na Zona Rural;  

 
• Ampliação da farmácia básica, incluindo o máximo possível de 

medicamentos para a distribuição na Farmácia Central.(fonte de recursos 

FPM); 
 

•  Programa saúde solidária com a presença de médicos especialistas na 

cidade de Xapuri pelo menos uma vez por mês, especialmente na área de 
saúde da mulher e saúde mental. (fonte de recursos FPM e RP); 

 
• Ampliação do Programa de Saúde Bucal nas escolas em parceria com 

as Secretarias Estaduais de Saúde e Educação. (Fonte de recursos governo 
federal-MS Brasil sorridente); 
 

• Implantação da casa de apoio ao produtor rural: É necessária a ação, 

tendo em vista que diversos produtores rurais muitas vezes vem a rua sem 

poder retornar no mesmo dia, e ficam em casas de parentes e/ou amigos, ou 
até mesmo em praças públicas e/ou em frente a prédios públicos. Iremos 
implantar uma Casa de Apoio ao produtor rural para auxiliá-los em sua 

estadia passageira;  
 

• Funcionamento de duas unidades de saúde na zona rural Tupá e 
Cachoeira, com equipe de profissionais de saúde completa (médico, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem e agente de saúde), de segunda a 

sexta-feira, e 08 horas diárias; 
 

• E continuar com as ações já realizadas.  
 
  

5.8 - INCLUSÃO SOCIAL:  
 

 Inclusão social significa inserir pessoas na sociedade em que vivem, ou seja, 
resgatar pessoas que estão à margem da comunidade, garantindo oportunidades 



concretas de trabalho e a oferta dos serviços básicos, saúde, educação, moradia e 

lazer. 
 

 Em Xapuri, segundo o IBGE, 53% das pessoas acima de dezoito anos vivem 
sem nenhuma renda, e  da outra metade que tem renda, 46% vive com renda de 
até um salário mínimo, e ainda se subirmos esta renda para até 2 salários mínimos 

este percentual sobe para 70%. 
 

 A administração municipal trabalhará com todas as camadas sociais, mas o 
foco principal será naquela que mais precisa, no caso de Xapuri, a maioria da 
população. 

 
Nesta perspectiva, muitas ações já fizemos, como a ampliação de 1.740 

para um total de 2.090 famílias que recebem o Bolsa Família e são atendidas pela 
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Bem Estar Social, a adesão ao 
Programa Criança Feliz contratando 03 profissionais através de processo seletivo, 

no qual o programa atende 100 pessoas mensalmente, com orientações e 
acompanhamentos, a montagem de um Grupo do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos com a equipe Volante na zona Rural no Projeto de 
Assentamento Recanto do Equador e Seringal Equador, onde foi possível atender 
a um público de 68 pessoas, o recebimento de uma emenda Parlamentar no valor 

de 100.000,00 (cem mil reais) para compra de equipamentos para o CRAS, os 
programas sócio assistenciais no CRAS que estão atendendo remotamente 90 

usuários, mas somando um total de 2017 até a presente data do ano de 2020 um 
quantitativo de 3.002 usuários atendidos pelos serviços e programas do Cras, a 
concessão de 1.042 cestas básicas, a capacitação profissional de inúmeras 

pessoas através do Programa Acessuas Trabalho, a promoção do programa 
“Emprego e Renda”, onde foram ofertadas 1.050 vagas com certificados de 1.000 

profissionais entre eles estudantes de graduação da área alimentícia, micro 
empreendedores individual formalizados, pequenas empresas e sociedade civil em 
parceria com SESC E SENAI, aquisição de 02 carros e uma embarcação 

(voadeira), apoio ao Grupo de Escoteiros local com a cessão de um prédio público 
para a sede do Grupo e apoio às suas atividades, dinamização do Lar dos 

vicentinos com assistência social, médica e psicológica aos idosos, e concessão de 
Auxílio funeral a pessoas de baixa renda.  
 

Mas muitas coisas ainda necessitam ser feitas, e vamos fazer, como:  
 

 Construir um novo prédio para os Idosos da Casa Lar, em outro local, 

pois hoje funciona em área de risco: Situada no bairro Braga Sobrinho, a 
margem do Rio Acre, a Casa Lar São João do Gurani encontra-se em área 

de risco, por aquele bairro ter sido afetado drasticamente pela inundação 
histórica de 2015;  

 
 Distribuir 35 máquinas de corte e costura provenientes de um Projeto 

de Incentivo as Mulheres Xapurienses (COOPERATIVAS); 
 

 Fortalecer os Grupos de Idosos no município, com auxílio a realização de 

atividades sociais;  
 

• E continuar com ações já realizadas.  
 

 



5.9 - ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 
Conforme dados do IBGE 56 % da população Xapuriense tem menos de 24 

anos, o que nos remete à necessidade de continuar promovendo no município 
atividades esportivas e culturais capazes de oportunizar, em especial às crianças e 
à juventude, formas atrativas de crescimento intelectual e físico. 

 
Os programas e ações nessa área são desenvolvidas através da Fundação 

Municipal de Cultura e Desporto, e Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (fonte 
de recursos RP,FPM e convênios co o Governo do Estado):  

  
Ações na área do Esporte: 
 

 Apoio à realização de campeonatos realizados pelas comunidades rurais e 
urbanas; 

 

 Realização de Campeonatos de futebol da 1ª. ,2ª. E 3ª. Divisão; 
 

 Realização do um campeonato rural de futebol envolvendo todas as 
comunidades do município; 

 

 Manutenção de time de futsal, Handebol, Basquete e outras modalidades em 

campeonatos de nível Estadual;  
 

 Criação de escolinhas de futebol, futsal, handebol e voleibol nos bairros; 

 

 Realização de campeonatos municipais de Futsal, Handebol, Voleibol e 

Basquete como incentivo a prática destas modalidades; 
 

 Realização dos jogos escolares municipal incluindo alunos da zona rural; 

 
 Melhorar as áreas de lazer nos bairros, com a melhoria dos espaços já 

existentes e propor a administração e conservação dos espaços de forma 
compartilhada com as associações de bairro; 

 
 Apoio à comunidades rurais na criação e melhoria dos espaços esportivos 

comunitários, estimulando a participação no campeonato de futebol rural de 

xapuri, e a prática de outras modalidades esportivas;. 
 

 Reforma completa do ginásio coberto, possibilitando a prática saudavel do 
esporte, priorizando o conforto dos atletas e público nos eventos. 

 

 Aquisição de mais 1 ônibus para o esporte para incentivar o intercãmbio e 
fortalecer as seleções que disputam competições fora do municipio. 

 

 Construção de um ginásio coberto no bairro Sibéria que carece de um 

espaço adequado para a realização de esporte de quadra. 
 

 Construção de uma piscina pública. 
 

 
 



Ações na área da Cultura:  

 

 Conclusão da reforma e reinauguração da Casa Branca que contará com 

sala de cinema, biblioteca e espaço para a realização de exposições. 
 

 Realizar em dois domingos por mês a retreta na Praça Getúlio Vargas com a 
Banda de Música Dona Júlia Gonçalves Passarinho 

 

 Construção de concha acústica no espaço de eventos; 
 

 Estabelecer parcerias para o fortalecimento das cavalgadas que ja se 
tornaram tradição no municipio. 

 
 Realizar a I feira agropecuária – ExpoXapuri. O fortalecimento do 

agronegócio em Xapuri nos últimos anos possibilita a realização de um 

evento desse porte em nossa cidade. A idéia é realizar no mês de outubro 
de cada ano. 

 
 Realizar festival de música e de produções áudio visual; 

 
 Financiar projetos culturais locais através do fundo municipal de 

Cultura. Criar uma Lei de Incentivo a Cultura com financiamento de 

pequenos projetos culturais através do lançamento de edital de seleção de 
projetos. 

 
 

5.10  – COMUNICAÇÃO 

 
O Sistema de Comunicação de massa em Xapuri é eficiente e dinâmico, o 

município conta com um Site Oficial criado na atual gestão que funciona 
ininterruptamente, Portal da Transparência das Contas Públicas e página oficial na 
rede social Facebook. Estes mecanismos de acesso às informações públicas 

garantem total transparência às ações da Administração Municipal de forma clara e 
responsável.  

 
5.11 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 A existência do serviço público tem seu objetivo em seu próprio nome, servir 
ao público. A prestação de serviço ao munícipe por ser “gratuito” não deve ser 

entendido como um favor e sim como uma obrigação da municipalidade. 

 
A prestação dos serviços públicos ao cidadão será feita com agilidade e 

qualidade. Esta será a MISSÃO de cada servidor e o compromisso do Prefeito. 

 

Diante disso, já realizamos muitas ações significativas na área administrativa 
municipal, como a adequação do PCCS dos servidores da Educação Municipal, 
reajuste dos servidores da Administração Municipal com mesa de negociação 

permanente e participação do prefeito, capacitação de 100% dos servidores, 
criação do site da Prefeitura e Portal da Transparência, concurso público de 

provimento efetivo para Saúde, Educação e Bem Estar Social (FUNDAPE); 
retomada do processo de Regularização fundiária via convênio com o ITERACRE e 
parceria com o Cartório de Imóveis de Xapuri, regularização e Doação simultânea 



em 02 loteamentos e 01 invasão urbanos contemplando 56 famílias no bairro 

Cerâmica, 181 na Sibéria e Cageacre, pagamento de piso salarial do magistério e 
aos Agentes Comunitários de Saúde, e captação de mais de 10 milhões de 

recursos federais via emendas ao OGU, recebendo recursos de toda a bancada 
federal. 

 

Mas ainda falta muito, e queremos fazer, logo serão implantados e executados os 
seguintes programas e ações: 

 
 Reforma do Código Tributário Municipal:  O código tributário de 

Xapuri é muito antigo e necessita de atualização urgente. Esta será 
uma de nossas principais bandeiras administrativas;  

 

 Atualização do Código de Postura Municipal:  A exemplo do código 

tributário, o Código de Postura por ser antigo, também necessita de 

atualização, e será feito;  
 

 Discussão de um novo PCCS dos servidores da administração:  

Será discutido com todas as classes sindicais e/ou representativas, a 
reformulação do PCCS dos servidores públicos municipal. Esta será 

também uma importantíssima bandeira da área administrativa.  
 

 Realização de Concurso Público: A ideia é promover Concurso 

Público em todas as áreas da administração (saúde, educação, 
administração dentre outras áreas), garantindo assim a oportunidade 

de todos competirem de maneira igualitária, e alcançarem seus 
sonhos;  

 
 Fortalecimento dos conselhos municipais: FUNDEB, Saúde, 

Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente e outros que 

possibilitem a participação e o controle efetivo dos cidadãos na 
execução das ações e na aplicação dos recursos públicos municipais.  

 
 Mesa de negociação coletiva: todas as negociações com o 

funcionalismo, serão discutidas por um fórum permanente, composto 

por representantes de todas as categorias funcionais da 
administração, além de representantes sindicais e dirigentes das 

secretarias de planejamento e administração. 
 

 Programa de capacitação continuada dos servidores e ampliação 

base tecnológica em todos os setores (equipagem das secretarias 
 

 Fortalecimento da Diretoria de Convênios que trabalhará 

exclusivamente na captação de recursos, elaboração de projetos 

celebração e prestação de contas de convênios. 
 

 E continuar com ações já realizadas.  

 
 

Bira Vasconcelos - Prefeito 
 

Maria Auxiliadora –Vice Prefeita 


