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 1. Apresentação 

“Neste recanto do Brasil, tem um povo forte e varonil.” 

(Trecho do Hino Municipal) 

Mais que um Plano de Governo, aqui se 
apresenta um plano de futuro, pois a cidade de Mâncio 
Lima certamente precisa viver um grande momento na 
sua história. 

Esta jovem cidade é tratada por seus 
habitantes e por muitos que aqui chegam, como uma 
das cidades do futuro, uma das melhores do estado do 
Acre para viver, considerando a sua biodiversidade, 
solo plano, paisagens naturais e, sobretudo, a 
coragem de seu povo.  

Por isso, a partir de agora, precisamos planejar 
e preparar o desenvolvimento dos próximos anos, 
construindo aquela que será uma das melhores 
cidades do Acre e do Brasil em crescimento, 
desenvolvimento humano e qualidade de vida de seu 
povo. 

Sem sombra de dúvida, o crescimento que 
almejamos será sustentável, pois nossa cidade será 
justa socialmente, economicamente viável e 
ambientalmente correta, preservando e valorizando o 
que temos de melhor, nossas forças humanas e 
nossas riquezas naturais: 

Sustentável porque seu crescimento será 
pautado no desenvolvimento das pessoas, seja no 
aspecto econômico, ambiental, político ou social, as 
ações desenvolvidas serão sempre visualizando um 



 

 

 

 

4 

COLIGAÇÃO FRENTE UNIÃO MANCIOLIMENSE 

 futuro melhor para todos, partindo de ideias amplas 
nas quais a participação popular tem importância 
fundamental. 

Justa socialmente porque respeita o ser 
humano. Uma cidade justa socialmente se constrói 
com a melhoria da qualidade de vida da população, 
com a diminuição das diferenças sociais e com 
políticas públicas voltadas à questão social.  

Economicamente viável, pois proporciona o 
acesso aos meios de produção adequados, com 
técnicas apropriadas a realidade, que garantam mais 
produção e menos desperdício da força de trabalho 
humana e dos recursos naturais, além de manter uma 
política rigorosa de compras públicas, administrando e 
investindo o dinheiro público de forma transparente e 
justa. 

Ambientalmente correta, implica estar ligada ao 
uso controlado dos recursos naturais, à redução e 
destinação final adequada dos resíduos sólidos, à 
reciclagem dos materiais possíveis, ao uso de 
tecnologias limpas, à educação ambiental, bem como 
regras de proteção ambiental e fiscalização. Com o 
meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o 
seu tempo de vida e a economia não se desenvolve 
satisfatoriamente. 

É neste intuito que trabalharemos 
incansavelmente desde 1º de janeiro de 2017 e 
pretendemos, se esta for a vontade da maioria dos 
manciolimenses, continuar construindo uma cidade 
cada vez melhor. Serão quatro anos de trabalho 
intenso, responsável e com resultados expressivos 



 

 

 

 

5 

COLIGAÇÃO FRENTE UNIÃO MANCIOLIMENSE 

 para a nossa gente. É isto que esperamos. Junte-se a 
nós! 

2. Saúde 

Saúde a todos, acolhedora e inclusiva 

Personalizar o atendimento, a melhoria nos 
serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente 
pela humanização. Desde a recepção nas unidades 
básicas de saúde até o atendimento médico, o serviço 
deverá ser aperfeiçoado e realizado com zelo e 
respeito ao cidadão que dele precisar. 

Dinamizar os esforços à qualificação e melhora 
dos modelos de atenção à saúde básica, com 
atividades na promoção, prevenção e recuperação em 
saúde, realizando programas especiais para a criança, 
a mulher, o homem e a melhor idade, com 
atendimento acolhedor e integral às pessoas, 
observando os objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio da ONU. 

Sendo assim, o grande objetivo é estabelecer a 
implementação e sustentabilidade de ações eficientes 
e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta 
uma Saúde Pública que atenda às necessidades da 
população. 

Principais ações propostas: 

 Ampliar os Conselhos Locais de Saúde, 
fortalecendo e democratizando o controle social nos 
territórios de saúde do Município; 
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  Melhorar as Redes de Assistência à Saúde 
(saúde mental, psicossocial, do idoso, e pacientes 
portadores de necessidades especiais) com adoção de 
linhas de cuidado e protocolos de atendimento; 

 Implantar sistema de remuneração salarial dos 
servidores da saúde baseado na Gestão por 
Resultados por meio de indicadores em Saúde; 

 Criação de um centro de atendimento para 
implantação dos serviços especializados em 
ginecologia/obstetrícia, pediatria e cardiologia na rede 
de saúde local, inclusive com realização de 
diagnóstico por imagem, quando necessário;  

 Implantar o Núcleo de Formação em Serviços 
de Saúde para servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da criação da Escola de Gestão 
Pública; 

 Ampliar a Linha de Saúde na área ribeirinha e 
rural do Município; 

 Renovar e ampliar a frota de veículos terrestres 
e fluviais com a criação de uma Central de 
Transportes Eletivos; 

 Implantar a coleta de dados informatizada dos 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias, por meio de computadores portáteis 
(Palmtop); 

 Implantar sistema de comunicação via SMS 
(mensagem de celular) com pacientes (agendamento 
de consultas, resultados de exames e outros serviços); 

 Criar uma linha 0800 visando orientar e 
informar os usuários de saúde; 

 Criar o serviço de ouvidoria na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
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  Descentralizar e organizar a Central de 
Abastecimento Farmacêutico e de Insumos; 

 Implementar o setor de Análises Clínicas com 
sistema informatizado, compreendendo o 
gerenciamento do acervo patrimonial com 
planejamento da manutenção preventiva e corretiva de 
todos os equipamentos; 

 Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde) quando necessário; 

 Criar o Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas; 

 Ampliar o atendimento a dependentes químicos 
através de convênios entre a Prefeitura, APADEQ e 
Fazenda da Esperança. 

 Implantar o serviço de saúde móvel para 
atender as comunidades que não estão contempladas 
com as USF, incluindo a saúde bucal; 

 Instituir um fundo de apoio a pacientes 
portadores de doenças crônicas, cujo tratamento seja 
realizado estritamente via TFD; 

 Viabilizar recursos para construção de uma 
nova sede da Secretaria Municipal de Saúde;  

 Criação de uma rede de frios (vacinas, 
insulinas e outros) adequadamente equipada; 

 Melhorar as políticas públicas de apoio à saúde 
indígena. 

 Melhorar a rede de controle epidemiológico no 
município garantindo atendimento nos pontos de 
coleta de lâmina em tempo integral;  

 Fortalecimento do programa Saúde na Escola; 
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 3. Educação 

Acesso, qualidade e melhoria do ensino em 
Mâncio Lima. 

Garantir a educação de qualidade consiste na grande 
meta que pretendemos atingir. Para que isso ocorra 
precisamos implementar grandes ações que venham 
ao encontro das necessidades educacionais dos 
alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 

Por isso, compreendemos que a educação de 
qualidade passa pelo direito ao acesso à 
escolarização na Educação Infantil. É nossa meta 
universalizar o atendimento às crianças de 4 e 5 anos, 
bem como atender a atual demanda reprimida. 
Aperfeiçoaremos o atendimento no ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) e suas modalidades 
(Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos). 

E para elevarmos o padrão de qualidade educacional 
iremos investir em melhores salários para servidores 
da educação, reformas, ampliações e construção de 
novas escolas. Adquirir material didático compatível 
com a faixa etária das crianças. Também será 
melhorada a alimentação escolar, bem como a 
formação e a valorização dos profissionais da 
educação. 

Principais ações propostas: 

 Melhorar a qualidade de ensino na rede 
municipal, elevando os índices dos sistemas de 
avaliação externa como IDEB, SEAPE, ANA e 
Provinha Brasil;  
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  Oferecer novas vagas nas creches do 
município; 

 Construir novas escolas de ensino infantil em 
algumas localidades do município; 

 Melhorar, organizar e estruturar o Sistema de 
Transporte Escolar Municipal na área urbana, rural e 
ribeirinha;  

 Construir novas Escolas Municipais de ensino 
fundamental de 1º ao 5º ano na área urbana e rural; 

 Implementar um projeto piloto de educação em 
tempo integral em uma das escolas da rede municipal 
de ensino; 

 Revitalizar unidades escolares de acordo com 
a necessidade, principalmente nas áreas rural e 
ribeirinha; 

 Construção de trapiches em algumas escolas 
ribeirinhas para melhoria na qualidade do acesso ao 
ambiente escolar;  

 Melhorar o programa de formação continuada 
para todos os profissionais da educação, buscando 
novas parcerias com instituições de ensino superior; 

 Criar o programa de distribuição gratuita anual 
de uniformes para os alunos de baixa renda da rede 
municipal de ensino; 

 Melhorar o funcionamento dos laboratórios de 
informáticas nas escolas municipais; 

 Ampliar a oferta de fornecimento da merenda 
escolar, priorizar a qualidade e a variedade dos 
alimentos com ampliação do cardápio, incluindo mais 
produtos locais na dieta dos alunos; 
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  Construção de poços artesianos nas escolas 
ribeirinhas, garantindo o funcionamento mediante 
grupos geradores de energia; 

 Instituir a autonomia financeira nas escolas 
municipais (Programa Dinheiro Direto na Escola); 

 Inclusão do Projeto de Educação Ambiental 
nas Escolas diretamente no currículo escolar; 

 Melhoria na qualificação dos profissionais de 
educação infantil, sobretudo no atendimento nas 
creches; 

 Melhorar o acompanhamento pedagógico nas 
escolas municipais com suporte e estratégias de 
ensino inovadoras;  

4. Agricultura, Produção e Desenvolvimento 
Econômico  

Fomentar a produção, o incentivo e apoio ao 
homem do campo, o empreendedorismo e o 
ecoturismo em Mâncio Lima. 

Mâncio Lima é um dos principais Municípios do 
Estado do Acre, com forte destaque na região do 
Juruá e o mais ocidental do País. Jovem cidade de 39 
anos, é polo de uma região que abrange vastas áreas 
verdes, um parque nacional, três aldeias indígenas e 
mais de 16 mil habitantes. 

Nossa cidade é a quinta do Acre no Índice de 
Desenvolvimento Humano-IDH, possui uma boa rede 
de serviços públicos e privados, e bom 
desenvolvimento da piscicultura, atividades agrícolas e 
pecuária. Estes destaques servem para nos ajudar a 
incentivar ainda mais a produção e o 
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 empreendedorismo por meio da criação de novas 
áreas produtivas, oferecendo apoio técnico, 
capacitações e treinamentos aos empreendedores 
individuais e promoção de eventos que estimulem a 
economia local. 

Ainda beneficiada com belas paisagens 
naturais, Mâncio Lima oferece grande potencial para o 
ecoturismo e para o turismo de aventura, com 
possibilidade de o turista explorar caminhadas na 
selva, banhos de cachoeira, apreciando toda a 
biodiversidade que apenas a fauna e a flora deste 
município pode ofertar. 

Por outro lado, a agricultura familiar ainda é um 
dos principais pilares da economia de Mâncio Lima. 
Somos destaque na produção de farinha e outros 
produtos da mandioca, mas outras culturas também 
fazem parte do rol de cultivo de nossas plantações, 
entre elas estão o milho, o feijão o arroz, a banana, a 
melancia, o coco, o limão e muitos outros, além de 
hortifrútis, leguminosas e produtos da floresta, com 
destaque para o açaí e buriti. 

Outra parte importante da economia de Mâncio 
Lima está voltada para a pecuária de pequeno porte. 
Com vastas áreas planas que favorecem a pastagem, 
o município responde por uma parcela significante da 
produção de carne, mas ainda não é suficiente para 
atender toda a demanda local, o que gera a 
necessidade de importação deste produto do 
município vizinho de Cruzeiro do Sul. 

Outro setor que merece destaque na economia 
manciolimense é a produção de peixe. Com apoio do 
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 Governo Estadual, nos últimos anos houve um avanço 
expressivo em toda a cadeia produtiva de piscicultura. 
Desde a produção de alevinos até a distribuição final 
do peixe, é notável o crescimento deste importante 
segmento econômico. 

Dentre as metas para os próximos anos, estão 
a difusão do conhecimento técnico referente à 
eficiência tecnológica, econômica e administrativa das 
cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem 
como o incentivo ao produtor rural para diversificar 
atividades em culturas alternativas. 

Principais ações propostas: 

 Criar os Programas de Apoio a Produção, com 
utilização de equipamentos e tecnologias modernas; 

 Intensificar a formalização e a capacitação dos 
trabalhadores rurais e empreendedores locais; 

 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso 
ao crédito e mercados; 

 Criar o Conselho Municipal do Turismo-Comtur 
e por meio dele promover ações em parceria com o 
Governo Estadual para ampliar a divulgação do 
potencial turístico em Mâncio Lima, o chamado 
"turismo ecológico e de aventura"; 

 Criar através da Secretaria Municipal de 
Produção a Equipe de Desenvolvimento Econômico, 
visando coletar, analisar e organizar informações e 
estatísticas sobre as atividades econômicas do 
Município; 
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  Criar o Centro de Comercialização Permanente 
do Produtor Rural para venda diária dos seus 
produtos; 

 Criar e intensificar o programa de saúde animal 
em parceria com os órgãos estaduais e federais; 

 Constituir o Programa Caminhos da Roça, 
destinado à permanente manutenção de ramais; 

 Criar o Centro de Distribuição Social, destinado 
a receber de forma centralizada produtos para o banco 
de alimentos, a compra direta e a merenda escolar; 

 Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes 
e matas ciliares, em parceria com a Secretaria do Meio 
Ambiente/IMAC; 

 Garantir, via parceria com o Governo Estadual, o 
tráfego permanente nos ramais com manutenção 
periódica, eliminando os pontos críticos de atoleiros 
com a colocação de bueiros e pontes; 

5. Infraestrutura e Urbanisno 

Preparar Mâncio Lima para o crescimento urbano e 
rural. 

Nos próximos anos, iremos preparar o caminho 
de crescimento dos anos que virão. Esta preparação 
envolve investimentos em infraestrutura, com 
destaque para a elaboração do PDI (Projeto de 
Desenvolvimento Integrado) que pretendemos 
elaborar e apresentar ao Governo Estadual, bem como 
para os representantes da Câmara Federal e do 
senado para aprovação e financiamento. 
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 Certamente Mâncio Lima será uma das cidades 
do futuro e uma das principais cidades do interior do 
país, referência no estado do Acre em alguns setores 
da economia e políticas públicas. Este crescimento 
precisa ser amparado por uma estrutura rural, 
ribeirinha e urbana que lhe dê sustentação, sendo este 
nosso grande desafio. 

Adequação dos ramais às necessidades dos 
moradores rurais, limpeza e conservação dos rios, 
ruas bem conservadas e limpas, transporte público 
funcional e eficiente, ciclovias interligando os bairros 
ao centro, calçadas padronizadas e parques 
ambientais em algumas regiões da cidade. Esses são 
exemplos de estruturas essenciais para o crescimento 
de Mâncio Lima.  

Principais ações propostas: 

 Reivindicar aos órgãos estaduais e federais, a 
pavimentação da Avenida Japiim, especialmente o 
trecho do Pé-da-Terra ao bairro Iracema com 
duplicação, ciclovia, iluminação e calçamento; 

 Formular um calendário periódico de limpeza 
dos rios, paranás, igarapés e lagos do município 
garantindo transporte rápido e seguro à população 
ribeirinha; 

 Buscar recursos para a construção de um porto 
estruturado, que garanta recebimento e escoamento 
da produção ribeirinha, bem como para o embarque e 
desembarque de pessoas;  

 Construir calçadas padronizadas e ecológicas 
nos prédios públicos e nas ruas da cidade; 
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  Solicitar através de emendas parlamentares, a 
construção de parques lineares (ambientais) nos 
principais bairros da cidade; 

 Reaproveitar espaços públicos para utilização 
como Centros de Convivência de todas as idades; 

 Solicitar a ampliação da rede de fibra óptica 
para tráfego de dados, voz e imagem via internet; 

 Realizar recuperação periódica das ruas da 
cidade conforme necessário; 

 Eliminar pontos urbanos escuros da cidade por 
meio da extensão da rede de iluminação pública e 
colocação de luminárias mais eficientes; 

6. Esporte e Lazer  

O Manciolimense tem aptidão para o esporte. 

Desde muito tempo o manciolimense é um 
apreciador do esporte. Não é incomum encontrarmos 
registros fotográficos das competições esportivas 
ocorridas em diferentes épocas, sobretudo no futebol 
que aglomerava muitas pessoas na beira dos campos 
de grama para torcerem fielmente por seus times.   

Porém, nos últimos anos as atividades 
esportivas têm sido esquecidas e quando ocorrem não 
recebem o devido valor das pessoas que acabaram 
perdendo a sua identidade pelas equipes das quais 
eram torcedores. É por isso que queremos resgatar 
este valor, incentivando e organizado atividades 
esportivas variadas, trazendo de volta a maior paixão 
esportiva da cidade, revitalizando a lendária e 
saudável competição interbairros.  
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 Iremos apoiar diversas modalidades esportivas 
amadoras e incluiremos novas categorias. Iremos 
também viabilizar recursos para reformar a Arena 
Japiim, tornando-a de caráter multiuso em termos de 
competições esportivas. Com tudo isso, teremos uma 
das melhores estruturas para a prática de esportes do 
interior do estado, formando atletas, descobrindo 
talentos e proporcionando lazer e diversão aos 
manciolimenses. 

Principais ações propostas: 

 Desenvolver atividades de lazer em todo o 
Município, em espaços públicos nos finais de semana 
e feriados, oportunizando lazer e entretenimento à 
comunidade em geral, por meio da criação do 
programa "Esporte Ativo"; 

 Instituir o programa "Ginástica Popular", com 
aulas de alongamento, ginástica aeróbica, localizada, 
funcional e laboral; 

 Manter o programa de instalação de academias 
de todas as idades e academias ao ar livre em 
diversos pontos da cidade; 

 Viabilizar recursos para a reforma e 
transformação da Arena Japiim em Multiuso com 
piscina para atividade de esporte aquático e 
hidroginástica; 

 Prestigiar e apoiar atletas locais para 
representar Mâncio Lima nos eventos estaduais e 
nacionais; 

 Realizar as "Olimpíadas Municipais", com 
disputa de várias modalidades esportivas, visando à 
integração social e promoção da saúde; 
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  Captar recursos para a construção da Arena de 
Esportes Radicais e Atividades Competitivas, com 
hipódromo, área de rodeio, pista de exposição de 
manobras motociclistas e competição de som 
automotivo; 

 Incentivar a realização de competições 
amadoras de diversas modalidades. 

7. Meio Ambiente 

Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 

(...) Do oeste brasileiro, nossas matas verdejantes, céu 
azul cheio de estrelas, nossos pássaros cantantes(...) 

Mâncio Lima está situada dentro da maior 
floresta do planeta e para ser uma cidade sustentável 
precisa ser ambientalmente correta. Iremos caminhar 
para isso. Na gestão dos recursos hídricos, na 
arborização urbana, no gerenciamento dos resíduos 
sólidos, no saneamento ambiental e na construção de 
espaços ambientais de lazer. 

Além do incentivo à utilização de boas práticas, 
iremos avançar e inovar por meio da reciclagem do 
que for possível, uso de tecnologias limpas, educação 
ambiental, bem como regras de proteção ambiental e 
fiscalização. 

Com o meio ambiente degradado, o ser 
humano resume o seu tempo de vida e a economia 
não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão 
que a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente 
estão entre as prioridades. 
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 Principais ações propostas: 

 Modificar o sistema de destinação final de 
resíduos sólidos com o fim do lixão e busca de 
recursos para a construção de um aterro sanitário nos 
padrões ambientais vigentes; 

 Implantar ações de arborização urbana, por 
meio da criação dos projetos “Sementes do Ocidente”, 
“Pela Sombra é Melhor” e construir um viveiro 
municipal; 

 Melhorar o sistema de coleta do lixo municipal; 

 Elaborar o programa “Cidade das Águas”, 
protegendo e conservando nascentes e monitorando 
os rios, paranás e igarapés do Município; 

 Originar e massificar o projeto Coleta Legal 
(coleta seletiva); 

 Elaborar e aprovar, em conjunto com o 
DEPASA, o Plano de Saneamento do Município; 

 Implantar nos Parques Ambientais que forem 
construídos, a cultura da preservação, conservação e 
contemplação dos recursos naturais, aliado à prática 
de esportes e atividades culturais; 

 Arquitetar mecanismos de controle e 
fiscalização da poluição; 

8. Transportes e Trânsito  

Mobilidade urbana: trânsito e transporte de 
qualidade para nossa gente. 

Mâncio Lima ainda conta com uma frota 
reduzida de veículos, no entanto o papel da 
administração pública municipal é cuidar da cidade no 
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 presente e prepará-la para o futuro.  Uma 
característica comum de cidades inteligentes é a 
aplicação de soluções eficazes e sustentáveis para o 
desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana e 
engenharia de tráfego. É isso que pretendemos 
implantar em Mâncio Lima com a parceria do 
Departamento Estadual de Transito-DETRAN.  

Outro aspecto importante é a humanização do 
trânsito e isto estará entre as prioridades da nossa 
gestão. Iremos propor um amplo programa educativo 
em parceria com a 9ª Ciretran e a Policia Militar, com 
abordagens de orientação a condutores de todas as 
idades, com o objetivo de resgatar valores de respeito 
e solidariedade no trânsito e de reduzir acidentes. 

No aspecto fluvial, a possível construção do 
Porto Municipal de Mâncio Lima entra como auxílio 
para esta modalidade de transporte, dotando-o de 
infraestrutura e segurança adequada e com controle 
regular das embarcações em operação no município, 
esta compreende uma das grandes metas do nosso 
Plano de Governo. 

Principais ações propostas: 

 Organizar e recuperar a frota municipal 
terrestre e ribeirinha, elaborando um calendário 
periódico de manutenção corretiva e preventiva dos 
veículos; 

 Oferecer apoio com transporte para 
escoamento dos produtos agrícolas nas áreas de difícil 
acesso; 
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  Ampliar a garagem municipal oferecendo uma 
melhor estrutura para guarda e conservação dos 
veículos; 

 Manter controle diário do uso dos veículos 
terrestres e fluviais, cobrando o zelo em sua utilização, 
bem como responsabilidade pelos devidos danos 
causados;  

 Buscar parcerias com a 9ª Ciretran, Policia 
Militar e as Escolas Estaduais e Municipais, para 
realização periódica de palestras, atividades lúdicas e 
campanhas visando à mudança comportamental e 
redução de acidentes, mortos e feridos em vias 
públicas; 

 Regulamentar o sistema de transporte 
individual ou coletivo no município (mototaxi, taxi, vãs 
e ônibus);  

 Incentivar o uso de transporte não motorizado, 
por meio da construção de ciclovias e ciclofaixas e de 
bicicletários; 

 Viabilizar parceria com o Departamento 
Estadual de Trânsito-DETRAN, para soluções diversas 
de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim 
de promover prioritariamente a segurança e a fluidez; 

 Viabilizar recursos para a construção de um 
terminal rodoviário municipal para apoio aos 
passageiros de transporte intermunicipal; 

9. Assistência Social  

Compromisso com o direito de todos 

Instituída na Constituição de 1988, a 
Assistência Social como política de proteção social, 
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 configura-se como uma nova possibilidade para o 
nosso País. Mâncio Lima, município com Gestão 
Plena desta política pública, precisa desenvolver um 
trabalho de excelência no que se refere ao 
atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade 
social. 

Entretanto, a consolidação da assistência 
social como política pública e direito social, ainda 
exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, 
nossa proposta de governo é fazer valer o que 
preconiza essa importante política e garantir 
atendimento de qualidade a todas as famílias que dela 
necessitam. 

Considerando ainda a situação de risco social 
no qual se encontram um grande número de famílias 
deste Município, propomos o desenvolvimento de 
formas inovadoras e criativas na sua implementação, 
gestão, monitoramento, avaliação e informação. 

 

Principais ações propostas: 

 Mobilizar recursos para a implantação dos 
Centros de Referência da Assistência Social-CRAS 
volante, para atendimento à zona urbana, rural e outra 
para a área ribeirinha do Município; 

 Equipar o Centro de Referência da Assistência 
Social da área central do Município; 

 Criação do Programa Família Acolhedora para 
atendimento a crianças em situação de risco social; 
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  Fundar o Centro da Juventude para 
atendimento aos jovens em estado de vulnerabilidade; 

 Organizar e monitorar a atualização do 
Cadastro Único; 

 Manter e ampliar o programa de formação 
continuada para profissionais da rede socioassistencial 
do Município (governamental e não-governamental) e 
conselheiros de políticas públicas; 

 Oferecer suporte às famílias em situações 
sociais precárias, destinando apoio prioritário às 
crianças, mulheres, portadores de deficiência e idosos; 

 Otimizar as demandas dos programas sociais 
de acordo com as reais necessidades dos usuários. 

10. Gestão Financeira e Administrativa 
transparente 

Respeito ao cidadão, transparência, modernização 
administrativa e responsabilidade fiscal. 

A futura administração de Mâncio Lima, além 
de manter a austeridade fiscal, irá ampliar os sistemas 
de planejamento, controle e gerenciamento dos 
processos e procedimentos administrativos e 
financeiros, com foco na modernização da gestão, 
eficiência dos serviços públicos e desburocratização. 

Para conseguir esse bons resultados na gestão 
pública, serão necessários a capacitação, 
aperfeiçoamento e valorização do quadro de 
servidores. Neste quesito, iremos avançar por meio da 
criação da "Escola de Gestão Pública" e da gradativa 
revisão dos planos de cargos e carreiras. 
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 Principais ações propostas: 

 Revisar e adequar gradativamente os Planos 
de Cargos e Carreira de todos os servidores 
municipais, garantindo os direitos adquiridos e 
promovendo avanços nas conquistas salariais, 
conforme a Lei Orçamentária permitir; 

 Garantir transparência nas ações da Gestão 
Pública Municipal em todos os órgãos e setores com 
efetiva participação social no controle dos atos 
administrativos; 

 Formular a comissão de controladoria  e 
auditoria interna para acompanhamento, 
monitoramento e avaliação dos órgãos e setores da 
administração municipal; 

 Criar a escola Municipal da Gestão Pública – 
espaço de capacitação para servidores públicos;  

 Implantar o Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos-SISGED; 

 Organizar e modernizar o Arquivo Público 
Municipal; 

 Renovação gradativa da frota municipal e dos 
equipamentos; 

 Criar programas de promoção de capacitação e 
aperfeiçoamento continuados dos servidores 
municipais; 

 Implantar em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde, programa de atenção, vigilância e 
promoção à saúde do servidor; 

 Criar o Serviço 156 (Ouvidoria) de forma a 
agilizar as respostas; 
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 11. Cultura 

Arte, cidadania e responsabilidade social. 

A cidade de Mâncio Lima possui diversas 
manifestações culturais que não foram devidamente 
estimuladas ao longo do tempo. Por isso, estas se 
tornaram mais história do que mesmo manifestações 
de arte. Portanto a futura administração precisa 
resgatar e reinventar estes elementos culturais que por 
meio de diversos festivais e amostras, irão incentivar e 
estimular a cultura de nossa gente. 

É necessário se construir um calendário 
diversificado de amostra cultural a cada ano, no qual 
muitas pessoas sejam envolvidas e que contemplem 
festivais de música, dança, amostra de cinema e 
variadas exposições artísticas.  

A principal meta é colocar em pleno 
funcionamento as atividades culturais do Município, 
criando espetáculos e incentivando talentos locais, 
posicionando o município de Mâncio Lima no circuito 
da cultura estadual e nacional. 

 

Principais ações propostas: 

 Criar e apoiar o Calendário Anual da Cultura, 
englobando as principais atividades municipais como o 
Carnaval, Aniversário do Município e incluir outras, 
quais sejam, as Tradições Juninas, Gincanas 
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 Escolares Culturais, Festivais de Músicas, Cinema 
Amador, Danças e outras exposições de artes. 

 Criar o festival municipal dos produtos da 
floresta, (buriti, açaí, patoá, abacaba, pupunha e 
outros); 

 Revitalizar o Teatro Municipal; 

 Reformar e informatizar a biblioteca do Centro 
da Cidade; 

 Revitalizar a banda Ritmos da Mata e 
transformá-la na Orquestra Municipal; 

 Construir espaços para apresentações culturais 
(conchas acústicas, palcos cobertos)  nas praças 
principais da Cidade; 

 Criar projetos de incentivo à leitura; 

 Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de 
Cultura. 

 Outras propostas: 

12. Habitação 

Moradia digna aos manciolimenses. 

É imprescindível possuir um local seguro, 
confortável e digno para viver com sua família. Este é 
o sonho de muitos cidadãos de Mâncio Lima, que 
desejam também ter a garantia de que os filhos terão 
um teto, um amparo, para seguir suas vidas. 

Sendo assim, o Poder Público Municipal deve 
realizar diagnóstico que aponte o déficit habitacional 
da cidade e cadastre as famílias em busca de novas 
moradias. Com base na demanda, captaremos 
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 recursos estaduais e federais para implantar o maior 
programa habitacional da história do Município. Para 
tanto, pretendemos entregar 200 unidades 
habitacionais até o fim do mandato. 

Iremos ainda reforçar o trabalho de 
regularização fundiária para titulação das famílias que 
residem em áreas não legalizadas, tanto na zona 
urbana como na rural, assegurando a posse definitiva 
de suas propriedades.  

Principais ações propostas: 

 Captação por intermédio de parlamentares de 
recursos federais junto a Caixa Econômica Federal e 
Ministério das Cidades para construção de moradias 
de interesse social; 

 Abrir inscrições aos interessados no Programa 
Minha Casa Minha Vida; 

 Criar e cumprir o Plano Municipal de 
Habitação; 

 Criar e Fortalecer o Concidade (Conselho 
Municipal da Cidade);  

13. Políticas para a Juventude 

Juventude Consciente e Participativa. 

A juventude precisa ser incentivada a participar 
da elaboração de políticas que proporcionem a 
formação integral dos jovens. Aqui se inclui atividades 
destinadas a educação, profissionalização, cultura, 
esporte lazer, entre outras. É neste sentido que a 
próxima gestão incluirá a massa juvenil em suas 
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 atividades para fortalecimento deste setor social tão 
importante. 

Assim, implantaremos o setor voltado 
exclusivamente para os assuntos de interesse da 
juventude Manciolimense, o qual desenvolverá as 
políticas municipais para este segmento, com 
atividades multidisciplinares capazes de fomentar a 
qualificação dos jovens, tornando-os cidadãos 
conscientes e capazes de transformar os destinos de 
Mâncio Lima.   

Principais ações propostas: 

 Criar o Conselho Municipal da Juventude - 
CMJ; 

 Realizar Oficinas Socioculturais de inclusão 
dos jovens na sociedade de forma participativa; 

 Apoiar a juventude em suas reivindicações de 
melhorias, sobretudo as voltadas para a sua formação 
cultural; 

  Fomentar políticas de suporte para manter as 
secretarias municipais vinculadas ao tema juventude, 
as quais devem dialogar entre si para qualificação e 
ampliação das ações com foco à juventude;  

 Mobilização da juventude para organização de 
eventos e atividades lúdico-culturais como alternativas 
capazes de livrar os jovens do vício das drogas; 

 Incentivar a utilização das mídias para criações 
culturais em artes visuais, cinema e outras;           


