
  

 

 

PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO 

 

“JUNTOS PODEMOS MAIS” 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O plano o de governo do candidato a Prefeito ANTONIO 

BARBOSA DE SOUSA - ZUM e seu Vice JOSÉ FERREIRA DO 

NASCIMENTO FILHO – ZÉ DO POSTO, foi elaborado baseado nos 

anseios do povo do município de Assis Brasil, por Mudança, 

Transparência, Ética, Desenvolvimento Econômico, Humano e Justiça 

Social. Visando melhorias das Condições de Saúde, de Educação, 

incentivo ao Esporte, Cultura e Compromisso Social. As propostas do 

Plano de Governo estabelecem diálogo e compromisso entre o Poder 

Público, os empresários, religiosos, os jovens, os idosos, o homem do 

campo e todos os seguimentos da sociedade. ANTONIO BARBOSA 

DE SOUSA – ZUM e JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO – 

ZÉ DO POSTO - 45 tem o compromisso com o futuro, com o 

desenvolvimento humano, aplicando o seu conhecimento e experiência 

em benefício da população do Município de Assis Brasil. Agora é 45 

“JUNTOS PODEMOS MAIS” - PSDB –PSD - PMDB – PDT – PSC – PPS. 

Este programa externa uma tomada de ATITUDE em 

oportunizar aos munícipes de Assis Brasil tudo de bom e necessário 

que a administração municipal pode e deve fazer, será uma GESTÂO 

de muita PERSEVERÂNÇA e TRABALHO, com a benção de Deus e de 

nosso povo e em seu nome assumimos essa RESPONSABILIDADE e 

COMPROMISSO.  

A administração do candidato ANTONIO BARBOSA DE SOUSA 

- ZUM e seu Vice JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO – ZÉ 

DO POSTO se desenvolverá através de uma visão inovadora de gestão 

pública, visando assim se obter os melhores resultados, que garantam 

uma melhor qualidade de vida, sustentável e duradoura com serviços 

suficientes e eficientes ao nossos munícipes, isso será implantado/e ou 

mantido em nossa querida cidade de Assis Brasil, e você conhecerá 

como essas AÇÕES irão se desenvolver pelo candidato durante a 

Gestão 2017-2020 nas páginas seguintes: 



  

 

 

SAÚDE  

 Garantir o acesso à saúde respeitando o direito do cidadão. 

 Capacitar os profissionais de saúde para realizar atendimento 

humanizado e garantir melhor assistência ao usuário. 

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de 

saúde pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado 

que responda efetivamente à expectativa da população. 

 Introduzir, manter e ampliar os programas do Ministério da 

Saúde, tais como Programa Saúde da Família (PSF); Programa 

Brasil Sorridente; Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); CAPS 

(Centros de Atenção Psicossocial); Saúde do Idoso; Saúde da 

Mulher; entre outros. 

 Garantir o atendimento nas UBS da demanda de gestantes no 

município. 

 Implantar um calendário e manter o atendimento médico e 

odontológico nas Comunidades Rurais, ribeirinhas e indígenas de 

ASSIS BRASIL, via Saude itinerante. 

 Adquirir uma Unidade Odontológica Móvel – UOM, via emendas 

parlamentares. 

 Garantir e manter as campanhas de vacinação.  

 

EDUCAÇÃO  

 Fortalecer e integrar a Secretaria Municipal de Educação.  

 Construir se necessário, reformar e ampliar a escolas 

municipais.  

 Transparência na aplicação do FUNDEB (Fundo de 

Financiamento de Ações de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica Pública). 

 Revisar o Plano de Carreira dos Profissionais de Educação, 

com a participação efetiva da Comissão de Direitos e Deveres 

da Educação Municipal. 

 Estabelecer Remuneração diferenciada, de incentivo para o 

Educador Rural.  

 Implantar e informatizar uma Biblioteca Pública Municipal.  

 Levar a inclusão digital para os professores e alunos nas 

escolas municipais.  

 Garantir e melhorar o transporte rural. 

 Contratar nutricionista para orientação na merenda escolar.  

 Implantar a assistência de médico, enfermeiro, psicólogo e 

dentista nas escolas do município.  

 



  

 

 

 Reestruturar o Programa Social PETI (Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil) e Agente Jovem. 

 Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de 

educação, de forma a garantir o bom atendimento a todos os 

alunos, sem restrição. 

 Implantar a política de entrega dos uniformes e materiais 

escolares, assegurando sua qualidade e prazos de entrega. 

 Implantar Programa de Educação para o Mundo do Trabalho, 

dirigido aos adolescentes com idade entre 14 e 17 anos.  

 Estabelecer parcerias com as entidades SENAR, SEBRAE 

possibilitando o aumento da oferta de cursos.  

 Construir uma creche municipal.  

 Capacitar os servidores públicos das creches. 

 Reimplantar a Guarda Mirim no município.  

 

INFRAESTRUTURA/HABITAÇÃO/TRANSPORTE  

 Atuar junto ao MDA/ ICRA, GOVERNO FEDERAL e a BANCADA 

FEDERAL para capitar recursos para o asfaltamento do ramal 

do Recife – 10 km, Icuriã (até o Igarapé São Pedro) e Ramal 

do Museu 10 km. 

 Atuar junto ao GOVERNO DO ESTADO e GOVERNO FEDERAL 

e a BANCADA FEDERAL para capitar recursos para Piçarrar 

Ramais. 

  Realizar aberturas e manutenção das estradas municipais em 

parcerias com o GOVERNO DO ESTADO e INCRA. 

 Manutenção de ruas, avenidas e praças em todo o município.  

 Captar junto ao GOVERNO DO ESTADO e GOVERNO FEDERAL 

e a BANCADA FEDERAL, recursos para a construção de uma 

estação de tratamento de esgoto e implantar rede de esgoto.  

 Atuar junto a BANCADA FEDERAL para captar recursos para 

construir casas populares, cobrindo gradativamente o déficit 

habitacional no município.  

 Articular junto ao órgão competente para levar energia 

elétrica para todas as famílias que não recebem este serviço 

na Zona Rural. 

 Buscar parceria ao GOVERNO DO ESTADO para Recuperação 

de toda frota de veículos do município.  

 Melhorar a rede de iluminação pública na cidade. 

 Buscar parceria com o GOVERNO DO ESTADO para ampliar a 

arborização de ruas, avenidas e áreas públicas. 

 Pavimentação em tijolos das Ruas no Polo Industrial. 



  

 

 

ESPORTE/LAZER  

 Oferecer condições adequadas a atletas que representam 

o Município em jogos oficiais e campeonatos nos níveis 

regional, estadual e nacional. 

 Promover práticas esportivas, atividades recreativas e 

culturais voltadas à terceira idade e sua integração a nível 

regional. 

 Realizar campeonatos municipais nas diversas 

modalidades esportivas. 

 Manter o estádio de futebol, gramado e iluminado para as 

prática esportivas dos munícipes.  

 Construir novas áreas de lazer e recreação para a prática 

esportivas das comunidades em todo o município. 

 Distribuir material esportivo. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Implantar/ Construir uma base de apoio para a Policia 

Militar no km 2.  

 Manter parceria institucional com as policias Militar e Civil. 

 Atuar de forma integrada com os Conselhos Tutelares, 

resguardando as competências legais de cada órgão. 

 

SOCIAL 

 Apoiar a Pastoral da Criança nos projetos de apoio materno 

e acompanhamento do estado nutricional da criança.  

 Apoiar a Pastoral do Idoso nos projetos de apoio nas ações 

desenvolvidas. 

 Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS) para atender a demanda do município nas 

regiões de maior vulnerabilidade.  

 Instituir e fomentar ações integradas entre as Políticas 

Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, 

objetivando o trabalho em rede e articulado das atividades 

técnicas para otimizar o atendimento das famílias em 

situação de vulnerabilidade, bem como garantir o 

monitoramento social através da elaboração de diagnóstico 

social Inter setorial. 

 



  

 

 

 Ampliar e manter os dados atualizados do Programa do 

Governo Federal Bolsa Família. 

 Alugar uma casa de apoio com mobília em Rio Branco para 

atender a demanda dos munícipes em Tratamento Fora de 

Domicílio. 

 Garantir assistência contínua a pessoa idosa sem amparo 

ou tutela. 

 Manter uma parceria institucional com todas as igrejas do 

Município.  

 

MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  

 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 Oferecer orientação gratuita à população sobre os 

procedimentos e legislações ambientais, assim como em 

ações de defesa dos cidadãos prejudicados por danos ou 

passivos ambientais através da Coordenação de Meio 

Ambiente.  

 Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de 

Ensino.  

 Sensibilizar os moradores que residem as margens do 

Igarapé Cascata da importância de não está poluindo o 

igarapé.  

 Revitalizar o igarapé Cascata. 

 Promover em parceria com o GOVERNO DO ESTADO o 

reflorestamento de matas ciliares, nas nascentes e 

margens do RIO ACRE e córregos do município. 

 Firmar convênio com GOVERNO DO ESTADO, para criar 

projetos de apoio Assistência Técnica à agricultura. 

 Incentivar a diversificação de produção das propriedades 

com o apoio para a instalação de aviários, pecuária leiteira, 

hortifrutigranjeiros, ovinocultura, piscicultura, apicultura, 

suinocultura, etc. 

 Apoiar e incentivar as Associações, Colônia de Pescadores 

e Cooperativas do município. 

 Apoiar a criação de hortas comunitárias nas escolas e 

bairros.  

 Oferecer condições de transporte para o escoamento da 

Produção Rural.  

 Implantar em parceria com a comunidade a Coleta seletiva 

do lixo no município. 

 



  

 

 

 Incentivar a transformação de produtos de origem animal 

e vegetal como forma de agregação de renda. 

 Implantar programa de mecanização agrícola com a 

finalidade aproveitar áreas já desmatadas e aumentar a 

produção agrícola reduzindo o desmatamento. 

 Atuar junto ao Ministério do Meio Ambiente e BANCADA 

FEDERAL para captar recursos com a finalidade de instalar 

uma unidade de tratamento e processamento do lixo 

coletado.  

 Captar recursos junto ao INCRA, MDA e BANCADA 

FEDERAL para a implantação de um secador de grãos. 

 Captar recursos junto ao INCRA, MDA e BANCADA 

FEDERAL para adquirir máquinas e equipamentos. 

 Captar recursos junto ao INCRA, MDA e BANCADA 

FEDERAL para aquisição de equipamentos agrícola para 

trabalhar com o programa de mecanização agrícola, 

visando aproveitamento de áreas já utilizadas. 

 Construir um centro de produção de alevinos para distribuir 

aos agricultores. 

 Estabelecer parceria com EMBRAPA e UFAC para utilização 

dos laboratórios de solo para realização de Analises em 

áreas a serem mecanizadas. 

 Manter um banco de dados atualizado de produtores que 

utilizam agrotóxico, com a finalidade controlar o uso 

indiscriminado e reutilização das embalagens. 

 Implantar um banco de dados compartilhado com o 

cadastro de todas as propriedades Rurais do Município. 

 

TURISMO 

 Desenvolver ações culturais e eventos que oportunizem a 

manifestação do potencial artístico, em especial dos 

festejos juninos e feiras culturais. 

 Investir na formação e preparação de jovens no setor 

turístico. 

 Desenvolver o turismo visando a geração de empregos. 

 Criar um Calendário de eventos municipal. 

 Revitalizar pontos turísticos do Município (Marco Rondon, 

Monumento da Integração, a Capela do Bonsucesso). 

 

 

 

 



  

 

 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 Relacionar-se de forma harmônica e colaborativa com os 

governos estadual e federal visando à obtenção de 

benefícios à população e de recursos para o 

desenvolvimento do Município. 

 Pautar as ações administrativas e financeiras pela 

eficiência, moralidade, impessoalidade, legalidade e 

transparência. 

 Buscar a participação da população na elaboração dos 

orçamentos, dos programas, projetos, diretrizes e no 

planejamento do Município - Orçamento Participativo.  

 Promover a capacitação profissional e a melhoria da 

remuneração dos servidores. 

 Buscar recursos, a fundo perdido, e linhas de crédito, para 

execução de projetos, programas e obras. 

 Coordenar o planejamento geral do Município, promovendo 

o desenvolvimento sustentável. 

 Manter relacionamento respeitável e ético com a Câmara 

de Vereadores, com partidos políticos e com as 

organizações sociais. 

 Implantar e aperfeiçoar o processo de controle interno, 

patrimonial e de conservação e manutenção do patrimônio 

público. 

 Construir um centro convenções. 

 

INDIGENAS 

 As culturas indígenas Mancinheri e principalmente a 

Jaminawa tem sido bastante descaracterizada através da 

miscigenação, esta interferência exerce influência sobre o 

artesanato, as danças e comidas tipicamente indígenas. A 

preservação das matérias-primas, as técnicas e o saber dos 

artesãos indígenas serão priorizados e aperfeiçoadas 

através de oficinas de capacitação em parceria com 

SEBRAE e GOVERNO DO ESTADO. 

 Realizar festejos em comemoração aos dia do índio. 

 Criar o Campeonato de Futebol Indígena. 

 Construir casas de apoio para os Povos indígenas Jaminawa 

e Manchineri. 

 



  

 

 

PRIORITÁRIO  

 Ser pontual com os salários dos Servidores e Prestadores 

de Serviços.  

 Gestão dos recursos públicos com responsabilidade Fiscal 

e Social.  

 Valorizar o Servidor Público Municipal.  

 Melhorar as condições de trabalho nos órgãos da prefeitura 

através da adequação da área física e aquisição de 

mobiliário e equipamentos, refletindo numa melhor 

assistência prestada.  

 Fim das perseguições políticas. 

 Reformular e manter uma página na internet da prefeitura 

para divulgar as ações do Gestor Municipal com 

transparência aos cidadãos.  

 Implantar contra cheque eletrônico e criar um APP para 

celular com a mesma finalidade. 
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