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Apresentação 

 A discursão que gira em torno das eleições de 2020, impõe a necessidade de um projeto 
político que responda os principais desafios da atualidade. Acreditamos que devemos 
implementar um plano que tenha em seu bojo diretrizes com princípios e valores que coloquem à 
gestão pública a responsabilidades de mudanças nas práticas administrativas que hora tem 
prevalecido no contexto de nossa cidade. Isso implica em pôr fim às formas clientelistas e 
atrasadas no concerne ao conceito de desenvolvimento e de relações políticas. Certamente, o 
que impera, no momento, é a necessidade de novas atitudes que alavanquem novas perspectivas 
para o nosso povo, 
 Não é difícil entender que, dentro desse foco, se sobressai a disciplina como um atributo 
indispensável para que o processo administrativo seja bem sucedido. É preciso disciplina para 
tudo e para todos. Ela é condição sine qua non para que a administração seja exitosa. Um corpo 
que se insere no contexto de organização de uma cidade, deve saber que há tempo para todas 
as coisas. 
 No que trata das relações administrativas, em que as pessoas procuram ser servidas, o 
respeito deve intermediar, proporcionando o processo de humanização no atendimento, gerando 
a satisfação e a concretização das demandas que aparecem. O respeito exige que na gestão não 
deve haver acepção de pessoas, sendo evidenciado o princípio de igualdade de direito quando as 
pessoas procurarem os serviços públicos. 
 Para isso, conta muito nosso desprendimento para promovermos a democracia em nossa 
gestão. Respeitando com responsabilidade a descentralização no compartilhamento da 
organização administrativa, oferecendo liberdade nas decisões. Isso trará à cidade mais 
igualdade na superação dos problemas. 
 Associado à isso, está posto como importante a confiança como elemento decisivo para 
que tudo aconteça com segurança e eficiência no processo de gestão. A descentralização só terá 
operosidade, caso ela tenha na confiança entre as pessoas porto seguro de sua garantia. 
 Tudo isso nos envolve num esforço de fazer valer a ética como a chave dos nosso limites e 
possibilidades. É nela que vamos alicerçar um modo de gestão em que o respeito ao dinheiro 
público, a valorização do potencial de todos, os cuidados com as futuras gerações, a tolerância 
em nossas diferenças, e o direito à liberdade com responsabilidade prevaleçam.  
A ética deve ser um valor intrínseco às nossas atitudes, porque é ligada a natureza da 
administração pública. Isso quer dizer que não a consideramos como bandeira de luta, mas como 
obrigação de todo cidadão. Em todos os sentidos, nossa gestão terá como parâmetro a justiça 
como um dos valores mais importantes em nossas relações. Isso resultará, na necessidade de 
promoção de políticas públicas que combatam as injustiças sociais, como também a exigência de 
comportamento das pessoas que estão na linha de frente da gestão de serem íntegros e 
responsáveis pelo bem estar de todos. 
 Entendemos que precisamos convencer as pessoas que é melhor servir do que ser 
servido. Não vejo uma gestão fora desse princípio, pois sua razão de ser é servir a todos 
indiscriminadamente, garantindo, principalmente aos que mais precisem, o acesso de todos os 
bens e serviços essenciais que promovem a vida e fortaleça as nossas famílias, com os direitos 
fundamentais à sua cidadania. 
 Acreditamos que “a humanidade precede a honra”, como diz a Bíblia Sagrada. É com este 
espírito que estaremos engajados numa referência de gestão, em que o poder revele o amor, a 



simplicidade, o respeito às pessoas, a benignidade, a compaixão, a austeridade, a disciplina e 
outros valores positivos que corroborem para o desenvolvimento social saudável. Um trabalho 
excelente que inspire e realize tudo de bom e necessário ao nosso povo, que trate com sabedoria 
as situações mais difíceis que vão aparecendo em quanto vivemos, que traga ao nosso povo um 
novo tempo e uma nova história para a nossa cidade. 
 Consciente dos desafios e das necessidades do século XXI, queremos tirar nossa cidade 
do atraso de tantos anos e colocar Cruzeiro em boas mãos. E estar em boas mão é ter 
ZEQUINHA LIMA Prefeito. 
 
 
1. GESTÃO 
 
 O que precisamos considerar como importante no modelo de gestão, é a sua capacidade 
de absorver as potencialidades de uma cidade e a operosidade na realização das ações 
estratégicas, garantido a todas as pessoas o direito de participação e de saber de tudo o que 
acontece na administração pública, direito negado historicamente pelas experiências de poder 
que tem se constituído ao longo dos tempos em Cruzeiro do Sul. A população não sabe o que 
entra como receita e o que sai como despesa, proveniente de recursos próprios e de 
transferências constitucionais. Nossa gestão terá o compromisso de mudar essa situação e 
imprimir um modelo de gestão participativa realmente transparente, moderna e eficaz. Para isso 
propomos :  
.  Modernização e desburocratização do processo administrativo; 
. Promover ações para garantir a real transparência de todos os atos administrativos, alimentando 
constantemente o portal de transparência com informações atualizada; 
. Capacitação e valorização do servidor; 
. Melhorias do Plano de Cargos Carreiras e Salários e cursos de formação para qualificação dos 
funcionários, e melhor produtividade com base na meritocracia; 
. Realização de concurso público para atender as necessidades administrativas do município; 
. Garantia de execução e melhorias no Plano Diretor do município e a Lei de Ocupação do Solo; 
. Regularização fundiária, buscando junto ao governo federal as transparências de áreas de terras 
para o município, garantido com a regularização do perímetro urbano a titulação definitiva aos 
munícipes; 
. Instituir um dia da semana para atendimento do prefeito à população; 
. Diálogo permanente com as representações sindicais para discutir e definir reposições salariais 
e outros direitos dos trabalhadores; 
. Instituição do Conselho de Desenvolvimento para estudar e promover as inovações e 
capacitações nos setores produtivos de Cruzeiro do Sul; 
. Promover mecanismos de controle interno na utilização de recursos oriundos de receita própria 
e de transparências constitucionais, convênio e emendas parlamentares; 
. Implementar o orçamento participativo; 
. Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos; 
. Fortalecimento dos Conselhos Municipais; 
. Apoiar e implementar mecanismo de participação das associações de moradores e de outras 
entidades representativas de segmentos humanos e comunidades rurais para melhoria das 
políticas públicas municipais; 
 
 
2. ASSISTÊNCIA SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 
Compromissos: 
1. Em parceria com os governos Federal e Estadual, com a sociedade civil, articulados com a 
rede de serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e das demais políticas 
públicas municipais, melhorar a execução dos programas: 
- PAIF – Programa de Atenção Integrado às Famílias; 
- Bolsa Família; 



- Proteção Social Básica a Infância e Juventude; 
- Agente Jovem; 
- Proteção social básica à pessoa idosa; 
- Proteção social básica à pessoa com necessidades especiais; 
-  Programa de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
- Rede Abrigo – proteção social e especial às criança e adolescentes e à juventude. 
 
2. Aderir junto ao governo federal à implantação de mais centro de referência de assistência 
social – CRAS. 
3. Promover a estruturação e capacitação de recursos humanos do CRAS e do CREAS. 
4. Melhorar a infraestrutura dos serviços socioassistênciais sob gestão municipal. 
5. Articular cursos de geração de renda oferecidos pelo CRAS com outras políticas de geração de 
trabalho e renda dos governos municipal, estadual e federal. 
6. Fortalecer e apoiar os centros de apoio às mulheres usuárias de drogas. 
7. Realizar atividades de sensibilização de combate a todas as formas de violências e uso de 
drogas; 
- Fortalecer e ampliar o trabalho desenvolvido pelo centro de convivência para idosos; 
- Fortalecer o centro de referência de apoio à mulher vítima de violência; 
- Articular parcerias com os governos federal e estadual para desenvolver um programa que 
fomente as políticas voltadas para a juventude. 
 
AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 
Desenvolvimento social com educação de qualidade, ampliação do acesso e melhoria de 
qualidade aos serviços de saúde, socialização dos bens culturais, valorização da produção 
cultural, inclusão digital, dimensão estratégica da juventude, direitos humanos e proteção de 
mulheres, idosos e crianças. 
     Por serem tais políticas expressão de direitos, devem ser implementadas de forma 
democrática, planejada e integrada, visando contribuir para o enfrentamento da exclusão e das 
desigualdades sociais, para que a participação popular e cidadã e o controle social se efetivem e, 
ainda, para impulsionar o desenvolvimento sustentável. 
 
 
 
3. SAÚDE 
 
 Precisamos otimizar a gestão da saúde pública em Cruzeiro do Sul, buscando a eficiência 
na aplicação dos recursos, a humanização do atendimento à população e a valorização dos 
profissionais da área. É necessário que se estabeleçam práticas de gestão fundamentadas nos 
princípios técnicos e legais, mantendo o foco, prioritariamente, na satisfação do atendimento do 
cidadão, zelando pelas unidades de saúde e equipamentos. Dentre os principais programas e 
ações nessa área destacamos: 
. Melhorar a organização do atendimento básico de saúde; 
. Aderir aos programas federais da saúde, relevantes para o município; 
. Ampliar a Estratégia Saúde da Família – ESF; 
. Ampliar o atendimento médico nas unidades de saúde através da criação de um Unidade de 
Livre Demanda, ampliando o horário de atendimento à população; 
. Implantação da rede de assistência farmacêutica para melhorar a distribuição dos 
medicamentos nas unidades de saúde; 
. Implementar programa de humanização do atendimento nas unidades de saúde municipais; 
. Implementar programa educativo com foco na prevenção de doenças; 
. Fortalecer o Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria Municipal de Educação; 
. Implementar um sistema de gestão integrada que possibilite o controle das ações desenvolvidas 
pelas unidades de saúde; 



. Firmar parcerias para a implantação de um programa de reforço alimentar infantil, combate ao 
alcoolismo, uso de drogas e atendimento especializado às pessoas com necessidades especiais; 
. Melhorar a infraestrutura e o atendimento em saúde mental, combate ao alcoolismo e drogas, 
pela rede Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS; 
. Em parceria com o Governo do Estado oferecer serviço de saúde itinerante e sistemático para 
as comunidades rurais, garantindo a criação do ESF fluvial, visando melhorar o atendimento dos 
cidadãos da zona rural, mantendo veículos de assistência emergencial para os ribeirinhos; 
. Manutenção da Central de Agendamento de atendimento de saúde para os trabalhadores rurais; 
. Informatizar o sistema de agendamento de exames e consultas, visando melhorar também o 
atendimento na zona urbana; 
. Regularizar e melhorar os serviços de vigilância em saúde; 
. Melhorar o funcionamento do Centro de Zoonoses; 
. Em parcerias com as prefeituras, estruturar uma casa de apoio aos moradores de áreas rurais e 
dos municípios circunvizinhos que necessitam de tratamento de saúde. 
. Programa Médico Residente : firmar convênios com as Universidades Públicas e Privadas para 
alocação de médicos para cumprir residência médica- Posto de Saúde; 
. Programa Saúde na Avenida : levar atividades gratuitas para as praças da cidade. 
 
 
4. EDUCAÇÃO 
  
Para que o município se desenvolva e atinja um crescimento positivo em todos os aspectos é 
imprescindível que a educação seja colocada no topo das prioridades. Isso significa trabalhar 
dentro de uma iniciativa que tenha como foco, em primeiro lugar, atingir um ensino de qualidade, 
garantindo o acesso à toda população, com escolas de qualidade que estejam preparadas para 
vencer as grandes barreiras que tem impedido que Cruzeiro do Sul avance no ranking de 
qualidade entre os municípios do Acre e do Brasil: exclusão, evasão, retenção e baixo nível de 
aprendizagem. 
É de extrema urgência que se tenha um olhar sensível para a educação aliado ao compromisso 
de promover o incentivo aos profissionais em educação, através da valorização profissional, com 
remuneração digna e trabalho de formação continuada e de qualidade, primando pelo resgate do 
respeito e da auto-estima desses profissionais que vem sendo desrespeitado e desvalorizados no 
decorrer da história. 
Precisamos combater o analfabetismo funcional, promovendo as nossas crianças, jovens e 
adolescentes, adultos e educandos de forma geral o direito de não apenas decodificar ou decifrar 
letras e palavras, mas ler de fato, interpretando e tomando posse das informações recebidas para 
utilizar na resolução dos seus problemas cotidianos, principalmente lutando pela formação do 
cidadão protagonista no processo de transformação social com competência suficiente para se 
posicionar no mercado de trabalho. 
É preciso ter em mente a necessidade de buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino, 
independentemente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural da população, 
tratando a todos sem discriminação. Para isso assumiremos um compromisso de trabalhar com 
afinco, priorizando: 
         . Valorização dos profissionais em educação, com formação continuada e de qualidade, e 
através de uma atenção especial ao Plano de Cargos e Carreiras, visando reposições salariais e 
demais direitos trabalhistas, valorização dos profissionais, também, no que diz respeito a 
incentivo a pós-graduação, mestrado, doutorado, inclusão digital e outros programas voltados ao 
crescimento profissional; 
. Fortalecer o processo de descentralização das ações escolares; 
. Implementar, em parceria com o governo federal, de forma gradual, a educação em tempo 
integral e melhoria da educação municipal; 
. Melhorar a infraestrutura das escolas, construindo escolas quando necessário, e adequando as 
reformas e ampliações escolares de acordo com o padrão do MEC; 
. Fortalecer o programa de alimentação escolar adquirindo produtos da agricultura familiar; 



. Melhorar o programa de transporte escolar dos alunos da zona rural, estabelecendo parcerias 
através do programa do governo federal “Caminho da Escola”; 
  
Melhorar o índice do Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do município com as 
seguintes ações : 
. Criar o Programa de Atendimento ao Educando – PAE – atendimento à alunos com problemas 
de aprendizagem, psicológico e fonoaudiólogo, no contra turno; 
. Fortalecer o apoio pedagógico nas escolas; 
. Desenvolver o Plano Municipal de Educação seguindo as diretrizes do PNE; 
. Elaborar o padrão de aprendizagem para todos os alunos da rede municipal de ensino, 
adequando as propostas curriculares a ABNCC; 
. Criar condições para garantir que todos os alunos sejam alfabetizados até o 3º ano do ensino 
fundamental; 
. Criar mecanismos para acompanhamento diferenciado do trabalho pedagógico para os alunos 
da zona rural, possibilitando a garantia da efetivação do padrão de aprendizagem do município, 
adequando as diretrizes pedagógicas da ABNCC; 
. Fortalecer a gestão democrática das escolas municipais; 
. Implementar um programa municipal de alfabetização de jovens e adultos; 
. Estruturar o sistema de gestão escolar de obtenção de dados e informações das escolas para 
tomada de decisão objetivando melhoria de aprendizagem dos alunos; 
. Implantar sistema de controle da matrícula escolar; 
. Melhoria no sistema de informatização no sistema de ensino para agilizar as questões 
administrativas e curriculares; 
. Fomentar o uso de nova tecnologias para o aperfeiçoamento do processo de ensino e 
aprendizagem dos estudantes. 
 
5. PRODUÇÃO 
 O crescimento econômico, o combate às desigualdades sociais e a promoção da 
sustentabilidade ambiental estarão no eixo que vai estruturar o desenvolvimento econômico 
sustentável do município com a articulação das dimensões social, ambiental, econômico, cultural, 
político e ético. O que temos de que promover nos setores produtivos é a sua capacidade de 
autodesenvolvimento resultando no seu processo a geração de renda e emprego. O dever de 
casa a ser cumprido é garantia das condições necessárias para que os nossos produtores sejam 
assistidos e incentivados em políticas públicas que assegurem assistência técnica, recuperação e 
manutenção de ramais, patrulhas mecanizadas, escoamento da produção, armazenamento e a 
comercialização. Compreendendo que dentro da cadeia produtiva, buscar a industrialização de 
produtos com capacidade de exportação. Nossa gestão para alcançar resultado satisfatório 
propõe: 
. Aquisição de caminhões e barcos para apoiar o escoamento da produção; 
. Aquisição de equipamentos para mecanização agrícola; 
. Implementar política de subsídios para escoamento da produção de áreas de difícil acesso; 
. Criar programa de melhoramento e construção de novas casas de farinha; 
. Fortalecer o processo de certificação da farinha de Cruzeiro do Sul e seus derivados; 
. Apoiar cooperativas e associações; 
. Implementar programa municipal de recuperação de solo; 
. Implantar viveiros de mudas para reflorestamento; 
. Fortalecer os programas municipais de piscicultura e horticultura; 
. Implementar políticas de proteção e conservação das nascentes e buritizais; 
. Revitalizar os igarapés e balneários; 
. Elaborar e implementar o plano municipal de educação ambiental; 
. Implementar, em parceria com os Governos Federal e Estadual, programas de fortalecimento e 
incentivo ao turismo local; 
. Estabelecer programa de subsídios para aquisição de calcários, adubos, sementes e outros; 
. Fortalecer a cadeia produtiva e demais derivados da mandioca; 
. Implantar programa de fortalecimento fruticultura e agricultura de exportação; 



. Fortalecer a cadeia produtiva da pecuária de leite, bem como agroindústria de leite e derivados; 

. Implantar programa de apoio a criação de pequenos animais e sua industrialização; 

. Criação do selo PRODUTOS DE CRUZEIRO DO SUL para produtos orgânicos; 

. Incentivar a implantação de novas indústrias com programas de incentivo às atividades 
industriais, comerciais e atração de investimentos internos e externos; 
. Implantar os programas JOVEM RURAL EMPREENDEDOR e MULHER RURAL 
EMPREENDEDORA; 
. Garantir assistência jurídica e contábil gratuita para micro-empreendedores informais, incluindo 
camelôs 
. Buscar parcerias para a implementação de um SHOWROOM para os polos Moveleiro e Fluvial. 
. Instalação de um centro industrial de beneficiamentos de polpas para ajudar a alimentação das 
crianças. 
 
 
6. ESPORTE E LAZER 
1. Ampliar e fortalecer áreas desportivas em parceria com os governos federal e estadual na zona 
urbana e rural; 
2. Apoiar a realização de campeonatos, olimpíadas, gincanas e copinhas escolares, 
3. Apoiar torneios nos bairros e comunidades rurais envolvendo várias práticas esportivas; 
4. Incentivar novas práticas desportivas nos bairros da cidade – radicais e fluviais; 
5. Reforma e modernização do Estádio O CRUZEIRÃO; 
6. Recuperação de espaços e equipamentos de esporte e lazer; 
7. Apoiar escolinhas de base de futebol e de outras modalidades esportivas, bem como as 
oficinas culturais diversas. 
 
7. CULTURA 
 
Compromissos 
1. Fortalecer as ações da biblioteca municipal e incentivar a pesquisa e a leitura; 
2. Incentivar as manifestações culturais da atualidade e resgatar as tradicionais como bumba-
meu-boi, marujada, baianinhas, pastorinhas; 
3. Apoiar atividades relacionadas às várias linguagens artísticas como teatro, música, dança, 
circo, poesia, literatura; 
4. Apoiar e promover eventos culturais relevantes para o município; 
5. Articular parcerias com os governos estadual e federal para ações que fortaleçam a identidade 
cultural do município; 
6. Realizar um diagnóstico do patrimônio histórico material e imaterial para posteriores 
tombamentos; 
7. Valorizar e reconhecer a cultura indígena e suas tradições; 
8. Apoiar a realização de feiras e festivais nas diversas áreas culturais; 
9. Apoiar associações e grupos que envolvam artistas e produtores culturais; 
10. Incentivar a produção, exposição e comercialização de artesanato valorizando os artesãos 
locais; 
11. Valorizar saberes populares como a medicina popular, da floresta e outros; 
12. Apoiar bandas e fanfaras do município para que possam participais e eventos em âmbito 
estadual e nacional; 
13. Criação do Coral Municipal para incentivar a prática musical no município, valorizando os 
valores da terra; 
14. Promover um festival de talentos culturais para descoberta e valorização de potencialidades 
artísticas do nosso município; 
15. Realização do Festival Anual da Farinha.    
 
 
 



8. MELHORIA DE INFRAESTRUTURA 
 
Os investimentos na infraestrutura são fundamentais para melhorar condição de vida na cidade, 
impulsionar o desenvolvimento urbano e rural, e o direito à cidade. Faz-se necessário : 
. Promover a mobilidade e acessibilidade nas áreas de maior circulação e nos transportes; 
. Melhor fluidez no trânsito e redução de acidentes; 
. Assegurar a preservação e conservação ambiental dos espaços de uso comum; 
. Criar condições adequadas de habitabilidade para as famílias em situação de risco social e 
ambiental; 
. Reduzir riscos ocasionados por desastres naturais; 
. Reduzir a ocorrência de doenças relacionadas ao consumo de água; 
. Criação do parque municipal Área Verde; 
. Estudo de viabilidade de implantação do Mirante do Morro da Glória; 
. Implementação do plano de marketing para o turismo de Cruzeiro de Sul; 
. Criação de uma política municipal da utilização dos recursos hídricos; 
. Ampliar e fortalecer política de acessibilidade com rampas de acesso, sinais sonoros, placas em 
braile entre outros. 
. Fazer rede fluvial e padrão de calçamento urbano. 
 
 
9. SANEAMENTO 
 
1. Ampliação e manutenção dos poços artesianos, reservatórios e distribuição de água potável na 
zona rural e urbana; 
2. Estabelecer parceria com o governo do Estado para implementar sistema de esgoto na zona 
urbana; 
3. Ampliar sistemas de fossa sépticas na zona rural; 
4. Implementar um Plano de Gestão Integrada de resíduos sólidos constando : 
- melhorar o sistema de limpeza urbana e coleta de lixo; 
- construção de novo aterro sanitário; 
- implementar centro de compostagem; 
- incentivar organização de cooperativa de catadores. 
5. Melhorar o sistema de drenagem urbana. 
 
 
10. VIAS PÚBLICAS E TRÂNSITO 
 
1. Adequar os espaços públicos à Lei de Acessibilidade para os idosos e pessoas com 
necessidades especiais; 
2. Adequar vias públicas para pedestres e ciclistas; 
3. Implementar em parceria com o governo do Estado programa educativo voltado para 
pedestres, motoristas e motociclistas; 
4. Reorganizar as linhas para o transporte coletivo; 
5. Apoiar o transporte coletivo; 
6. Ampliar e melhorar paradas de ônibus;  
7. Melhorar a definição de estacionamentos na área central; 
8. Estruturação de terminal rodoviário urbano; 
9. Ampliar e melhorar a iluminação pública 
10. Promover abertura de novas ruas; 
11. Recuperar e realizar manutenção de ruas; 
12. Implantar vias de acesso alternativas em regiões onde não há possibilidade de abertura de 
ruas; 
13. Melhorar e ampliar a infraestrutura das praças e áreas de lazer; 
14. Firmar parcerias com os governos federal e estadual para a construção de casas populares. 



 
11. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 
 
. Efetivar, estruturar e regularizar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 
. Elaborar planos anuais de contingência operacional de prevenção e combate à incêndio florestal 
e para atuação nas enchentes dos rios Juruá e Moa; 
- Firmar parcerias com o governo do Estado para fortalecer o sistema de monitoramento de 
câmeras na cidade  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANO DE GOVERNO 

 
 

 
 
 

UNIÃO A FAVOR DE CRUZEIRO ! 
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