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1 – APRESENTAÇÃO  



 
 O plano de Governo da Frente Popular de Xapuri é resultado de consulta 
popular nos  bairros e a diversos setores da sociedade Xapuriense, tanto da 
zona rural como da urbana. A base de dados são as informações oficiais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
  
 Constitui-se em um instrumento de planejamento para ações 
estruturantes da prefeitura do município de Xapuri, e considera como prazo de 
execução o período da gestão municipal de quatro anos de 2017 à 2020. 
 
 Os princípios norteadores do Plano são a participação da população, a 
viabilidade sócio-econômica e a sustentabilidade das ações, sempre buscando 
a parceria efetiva entre a prefeitura e os governos Estadual e Federal. 
 
 O desenvolvimento será buscado e incentivado, considerando as 
aptidões locais e as atividades produtivas já instaladas no âmbito da 
produção rural(Agricultura, pecuária e manejo florestal), da Indústria(de 
transformação e do turismo) e do setor de Serviços (Comércio, hotelaria, 
alimentação, e outros). O foco do desenvolvimento será a agregação de valor 
aos produtos locais e a geração de ocupações produtivas no Município. 
 
 A cultura e o desporto têm lugar de destaque no plano, sendo 
consideradas atividades mobilizadoras e formadoras de cidadãos. 
 
 O objetivo principal deste documento é apresentar a sociedade 
xapuriense os programas e ações do governo municipal que serão 
desenvolvidas a partir do próximo ano, constituindo-se em um compromisso 
assumido pelo prefeito BIRA VASCONCELOS a vice-prefeita MARIA 
AUXILIADORA e os VEREADORES da Frente Popular. 
 

Constituindo-se em um instrumento de participação, acompanhamento e 
cobrança da população na execução dos programas e ações aqui 
compromissadas. 
 
Xapuri-Ac, 05 de Agosto de 2016. 

 
 
 
Bira Vasconcelos 
Candidato à Prefeito 
Frente Popular de Xapuri 
 
 
 
Maria Auxiliadora 
Candidata à Vice-Prefeita 
Frente Popular de Xapuri 
 



 
 
 
2 – Caracterização do 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 17.608 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. 
  Sua arquitetura remonta ao 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. 
 
2.2 - Estrutura fundiária: 
  O município possui uma regularização fundiária rural 
precária, com 1.277 estabelecimentos agropecuários a maioria 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 ( naVariante) 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 é extensa com mais de 650 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 atingiu mais de 500 km  de 
rede atendendo a 862 famílias e mais 100 famílias atendidas com o 
sistema de geração alternativa. 
 
  O sistema de transporte urbano conta com serviços de 
taxí e moto taxí, mas em função do tamanho da cidade e seu relevo 
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 intenso, porém não existe nenhum porto fluvial. 
   
 
2.5 – Aspectos Sociais:  

          Cidade pequena, Xapuri apresenta problemas crônicos 
de urbanização incluindo o saneamento básico, déficit de moradia, 
contudo o principal problema é a falta de oportunidade de trabalho e 
geração de renda, o que tem levado à ociosidade de grande parte 
da população, em sua maioria jovens, cuja conseqüência tem sido o 
aumento do uso e o tráfico de drogas culminando com a violência 
doméstica e urbana. 

 
 
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 2017, como um catalisador de esforços técnicos e políticos 
juntoà 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. 
 

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

 
 
4 – 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, anti-econômico 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 em implementação pelo governo estadual, através da 
implantação de indústrias integradas à cadeias produtivas de base 
primária(extrativismo, agricultura e pecuária), será o passo 



fundamental para dinamizar a economia e gerar novos postos de 
trabalho. 
 
 A Produção familiar e os pequenos agronegócios, serão 
incentivados especialmente no equacionamento de seus problemas 
estruturais tecnológicos e de comercialização. 
 
 A indústria de transformação e do turismo será uma das área 
prioritárias da agenda do desenvolvimento, por sua alta capacidade 
de geração de empregos, divisas e de incentivo ao desenvolvimento 
econômico e cultural. 
 
  A Prefeitura neste novo ciclo de desenvolvimento 
estimulará especialmente os empreendimentos comunitários na 
área da agroindústria, e os micro e pequenos empresários na área 
de comércio e serviços, por meio de medidas jurídicas, técnicas, 
fiscais e creditícias. 
  
 

5 - Áreas Temáticas: Programas e Ações: 
 
Infra-estrutura 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 – INFRA-ESTRUTURA URBANA  E QUALIDADE DE VIDA 
 
 Fundada a mais de 110 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, a triplicaç da população urbana, não foi 
acompanhada no mesmo ritmo pela infraestrutura da cidade. Com 



poucas exceções como o programa ruas do povo que pavimentou 
20 km de ruas em Xapuri e o programa de pavimentação municipal 
que pavimentou 5 km de ruas ambos realizados à quatro anos 
atrás, Nenhuma nova melhoria foi realizada na malha viária urbana. 
Os prédios públicos, hospital, cemitério Praças e outros espaços 
públicos são os mesmos. 
 
 Assim faz-se necessário uma intervenção forte da prefeitura 
na urbanização e adequação da cidade à nova realidade, o que 
será realizado através dos seguintes programas: 
 
 
 

• Pavimentação  e Recuperação de ruas: O grande esforço 
da administração popular para pavimentar 5 km de ruas e do 
governo do estado que pavimentou 20 km de ruas em nossa 
cidade não foi acompanhado pela atual administração na 
manutenção das vias públicas, hoje Xapuri tem as ruas mais 
esburacadas do Acre, assim A conservação e a pavimentação 
de ruas será uma das principais preocupações da nossa 
administração, a meta é pavimentar as vias principais Coronel 
Brandão e 24 de Janeiro e Rua do Ibama com asfalto e as 
vias secundárias fazer a necessária recuperação com tijolo a 
partir do funcionamento da cerâmica municipal.  
(Fonte de recursos RP e Convênios com governo do Estado e 
federal) 
 

• Retomada da Regularização fundiária urbana: A pesar do 
esforço da administração municipal entre os anos de 2009 e 
2012 regularizando uma área equivalente a 65% da Cidade de 
Xapuri, nada mais foi feito nesse sentido nos últimos anos. 
Assim ainda são Poucos os proprietários formais de áreas 
urbanas em Xapuri, a grande maioria possui um contrato 
particular precário de compra e venda de seus imóveis, o que 
torna vulnerável as transações comerciais, impossibilital 
algumas modalidades de penhora ou garantia, bem como 
seguro e crédito. A regularização fundiária será buscada 
incessantemente novamente, visando oportunizar à população 
diretos citados acima, até então negados pela inoperância e 
descaso da atual administração neste setor. (fonte de 
recursos FPM); 
 



• Reativação da cerâmica municipal: A cerâmica municipal foi 
recuperada e ampliada em 2010 servindo de base para a 
produção de tijolos para a pavimentação de 25 km de ruas em 
Xapuri, infelizmente terceirizada e desativada na atual gestão 
deverá ser reativada de forma urgente e cumprirá papel de 
destaque na administração, e produzirá para atender ao 
programa de recuperação e pavimentação de ruas e 
construção de calçadas (produção de tijolos maciços), não 
devendo concorrer com a iniciativa privada na área da 
construção civil. (fonte de recursos RP e Convênio Governo 
do Estado); 
 

• Programa Minha Casa: o déficit habitacional em Xapuri é 
uma realidade especialmente após as alagações de 2012 e 
2015 nas quais muitas casas foram destruídas ou condenadas 
para ocupação, O programa compreenderá a construção de 
160 moradias populares e incentivará o financiamento de mais 
40 casas através da regularização fundiária e apoio técnico 
para financiamento junto aos programas federais de 
financiamento. (fonte de recursos OGU Caixa econômica 
Federal); 
 
 

•  Drenagem e urbanização do Canal  do Ginásio Coberto: 
Já realizado em sua primeira etapa na administração da frente 
popular (drenagem de águas pluviais e servidas, entre as ruas 
Pio Nazário e Rodovaldo Nogueira), O projeto será retomado 
e Será feita a canalização de águas pluviais aproveitando a 
vala de drenagem que passa ao lado do ginásio, iniciando na 
rua Rodovaldo Nogueira, onde parou, e terminando na 24 de 
Janeiro.ao longo do canal será criada uma ciclovia cujo 
percurso desafogará o tráfego nas ruas Coronel Brandão e  
24 de janeiro, será dado continuidade à construção de praças 
e quadras de esporte e parques infantis, no entorno do ginásio 
de esporte como já construída a quadra de grama sintética e a 
academia nunca terminada pela atual gestão, Os espaços se 
constituirão em importantes pontos de lazer e entretenimento 
para a população.  (Fonte de recursos Convênio Governo do 
Estado) 
 

• Programa minha calçada: os moradores terão 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 e Construção de um novo 
cemitério: O cemitério municipal de Xapuri, não apresenta as 
condições mínimas de funcionamento, não existe registro 
adequado nem espaço para trânsito de pessoas, o terreno é 
alagadiço e está superlotado. A adequação do cemitério 
constará de Ampliação da área,  drenagem, construção de 
passarelas lateral e central. (fonte de recursos RP e FPM) 
 

• Ponte da Sibéria: Elaborar e apresentar o projeto de 
construção de uma ponte ao governo estadual e federal e a 
outros organismos financiadores.  Enquanto busca-se  a 
construção da ponte, serão melhoradas as condições de 
operação da balsa e melhoria das escadarias da catraia. 
(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 implantação de um calendário regular de 
coleta e principalmente pela coleta seletiva de resíduos 
hospitalares e demais unidades de saúde, com tratamento 
diferenciado também no aterro controlado, parece óbvio mais 
o uso de equipamentos de proteção individual para os Garis 
será respeitado;  (Fonte de recursos FPM e Governo do 
Estado) 
 

5,2 - AGROPECUÁRIA, EXTRATIVISMO E INFRA-ESTRUTURA 
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 – A prefeitura destacará um 
trator de esteireiras exclusivamente para fazer a abertura de ramais 
de pequeno porte em parceria com as comunidades isoladas, 
mediante o prévio licenciamento ambiental e o acordo de vizinhos 
sobre o trajeto e o uso do acesso. 

 
- Programa de conservação de ramais e desobstrução de 

Rios: será realizado em parceria com o governo do Estado e o 
objetivo é manter a trafegabilidade dos ramais e rios durante o ano 
todo; (fonte de recursos RP e Gov, Estado); 

 
-   Construção de um porto fluvial para carga e descarga da 

produção ribeirinha; (Fonte de recursos OGU Emenda 
Parlamentar); 

 
 -           Programa de escoamento da Produção e 

realização das feiras de produtores: Em conjunto com as 
comunidades será definido um calendário de escoamento e de 
feiras de produtores, para isso será priorizado a aquisição e 
manutenção de caminhões e a melhoria 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 incorporandos ao 
processo produtivo evitando o desmatamento. Através de duas 
ações: mecanização em áreas antigas ou destocadas, e plantio de 
leguminosas em áreas não destocadas ou sem acesso de trator. 
Serão preparadas em média duas hectares por família de acordo 
com a mão-de-obra familiar. (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: serão selecionados 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); 

 
- Peixe na Mesa : Programa de piscicultura para produtores 

familiares com construção de açudes pela prefeitura e custeio da 
atividade com crédito pronaf. (Fonte de recursos Pronaf infra-
estrutura); 

 
- 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 em quatro anos, 300 
famílias estejam licenciadas e manejando a floresta em Xapuri. 
(parceria com o governo do Estado); 

 
- Recuperação de Matas ciliares dos igarapés da bolívia e do 

fura. 
     (fonte de recursos MMA e RP). 
 
 
5.3 - COMÉRCIO  
 

O comércio de Xapuri vive um momento de estagnação, a 
pouca dinâmica da economia não gera boas perspectivas ao setor. 

Precisamos sair da economia do contra-cheque. A prefeitura 
buscará a dinamização do comércio a partir da geração de 
ocupações produtivas e renda para a população (circulação de 
dinheiro), e a transparência nas compras públicas com a priorização 
das empresas locais. 
 

Os Programas para o fortalecimento do Comércio serão: 
 

• Dinamização da economia:  atração de empreendimentos 
para a geração de ocupações produtivas e renda, incentivos 
fiscais especialmente na construção civil; (Fonte de recursos 
convênios e FPM) 

 



• Construção de um centro empresarial (galeria comercial).  
Será construído um espaço com salas e lojas, lanchonetes, 
banheiros públicos, a construção será feita em  Parceria com 
a iniciativa privada. (Fonte de recursos RP e parceria Privada) 

 
•  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); (Fonte de recursos RP) 
 

• Apoio técnico e gerencial aos pequenos empreendedores. 
(Parceria SEBRAE) 

 
• Inclusão de Xapuri na zona livre de comércio; Buscar 

incessantemente a inclusão de Xapuri na zona de livre 
comércio baseado na lei federal que delimita esta 
possibilidade aos municípios num raio de 66 km da fronteira.  
(Bancada Federal)  

 
 
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. 

Infelizmente as usinas de castanha, as movelarias, a 
fábrica de pisos de madeira e a fábrica de Preservativos 
masculinos, não têm contado com o apoio da administração 
municipal. 

 A dinamização do pólo 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. 
Infelizmente todo esse potencial não tem sido explorado de forma a 
gerar divisas para o município.  
 
 Será então 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, que 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 industria 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 infra-estrutura 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) 

 
 
 
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. Através dos programas à seguir: 
 

• 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 a preparação para o ingresso nas 
universidades públicas e gratuitas, especialmente na UFAC e 
no IFAC; (Fonte de recursos  RP) 

 
• Informatização de Escolas Rurais que possuam 

energia;(convênio fundação Roberto Marinho e Banco do 
Brasil e outros) 

 
• Implantação de uma biblioteca pública municipal.(Fonte de 

recursos OGU Emenda Parlamentar) 
 
 

5.7 – SAÚDE 
 

Xapuri conta com um serviço de saúde distribuido em 6 
estabelecimentos, sendo 5 municipais com atendimento somente 
ambulatorial e o hospital estadual que possui 42 leitos e um sistema 
de emergência precário. 

O município conta com 02 dentistas pagos pela prefeitura, 06 
médicos pagos pelo gragrama mais médicos e pelo governo do 
estado e 36 auxiliares em Saúde, o que é insuficiente. 

A prefeitura atuará 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. 
 
  

Os Programas principais nessa área serão: 
 

•      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 baheiros e fossas septicas; (Fonte recursos convênio 
FUNASA)  
 
 

• Farmácia viva: Implantação de um programa de fitoterapia 
em comunidades rurais, tendo como base a iniciativa de 
preparação e uso de fitoterápicos em parceria com a UFAC e 
o CTA. (Fonte de recursos convênios com Governo do Estado 
e Federal MMA e MS) 
 
 

• Disponibilização de ambulância, Veículo Traçado para a 
zona rural em parceria com o Governo do Estado; (Fonte de 
recursos MS-SAMU) 
 
 

•     Programa de Saúde na Comunidade, atendimento 
sistemático em comunidades polo na Zona Rural; (Parceria 
com o Governo do Estado e Gabinete do Sen. Jorge Viana) 
 

• Ampliação da farmácia básica, incluindo o máximo possível 
de medicamentos para a distribuição na Farmácia 
Central.(fonte de recursos FPM); 
 

• Dinamização do centro de fisioterapia equipando-o e 
ampliando o horário de atendimento transformando-o no 
Centro de reabilitação física de  Xapuri. (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 em parceria com as 

secretarias estaduais de saúde e educação. (Fonte de 
recursos governo federal-MS Brasil sorridente); 
  

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,  47% das pessoas acima de dez 
anos vivem sem nenhuma renda (são 4.132 pessoas sem renda 
alguma), 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 75%. 
 
 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 todos os programas da administração terão 
a inclusão social como objetivo: 
 

• Programa de apoio logístico a grupos produtivos e 
associativos:  

 Será montada uma sala de apoio às associações rurais que 
servirá de ponto de apoio logístico (computador, internet e 
funcionário) visando facilitar a elaboração de documentos e outros 
expedientes inerentes as organizações; (fonte de recurso Fundo de 
Participação do Municipio-FPM) 
 

• 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; (fonte de recursos RP e FPM ) 
 

•  Casa de Apoio ao produtor: Espaço destinado ao abrigo de 
produtores rurais na cidade de Xapuri, com alas masculina e 
feminina, refeitório e área de convivência, a administração 
será compartilhada com o movimento social; (fonte de 
recursos Orçamento Geral da União-OGU, emenda 
parlamentar) 
 

• -  Criação do departamento da juventude ligado a secretaria 
de ação social este departamento terá como função criar 
oportunidades de capacitação profissional, campanhas 



educativas anti-drogas, trânsito, saúde e educação sexual 
para jovens . Além de fortalecer e apoiar ações de grupos de 
jovens já existentes; 
 

• Apoio ao Grupo da Melhor idade, para ações de intercâmbio 
e atividades de convivência e lazer;  
 

• Apoio ao Grupo de Escoteiros com a estruturação da sede 
para o grupo e apoio às suas atividades; (fonte FPM) 
 
 

•         Dinamização do Lar dos vicentinos com assistência 
social, médica e psicológica aos idosos; (fonte de recursos 
Ministério do desenvolvimento Social e recursos próprios) 

 
 
5.9 - ESPORTE, CULTURA E LAZER 
 

Conforme dados do IBGE 51 % da população Xapuriense tem 
menos de 24 anos, o que nos remete à necessidade de prover o 
município de 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 serão desenvolvidas através 

da fundação municipal de Esporte e Cultura. (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 de um campeonato regional incluindo equipes dos 

municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Capixaba; 
 
- Realização do um campeonato rural de futebol envolvendo 
todas as comunidades do município; 
 
- Manutenção de time de futsal, Handebol 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 e 
Voleibol como incentivo a prática destas modalidades; 

 
- Realização dos jogos escolares municipal incluindo alunos da 

zona rural; 
 
 
- Melhorar e implantar 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; 

 
- Implantar um parque infantil em cada bairro da cidade no 

Primeiro ano de Governo; 
 
 
- 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; 

 
- Programa lazer no campo e na cidade, onde uma equipe de 

professores organizará  a cada 15 dias dia atividades esportivas e 
de lazer alternadas em comunidades rurais e nos bairros do 
município. 

 
- Recuperação da Casa Branca, Corrigir a atrocidade feita pela 

atual gestão que destruiu o principal patrimônio histórico de nossa 
cidade transformando-a em um espaço cultural implantação do cine 
casa branca, gratuito nos finais de semana e cessão de espaço 
permanente para grupos de teatro, música e de artesãos como 
forma de incentivar a cultura; 

 
- Refundação da Banda de música com a criação da escola de 

música municipal, onde jovens serão incorporados ás atividades da 
banda na qualidade de músicos aprendizes;  Retorno da retreta na 
praça. 
 
 

5.10  – Comunicação 
 



O sistema de comunicação de massa em Xapuri encontra-se 
ineficiente, não possui nenhum jornal escrito,    A rádio ainda não 
atende totalmente à demanda da comunidade no tocante às 
notícias e à vida comunitária xapuriense; e a programação da TV 
não é regional e nacional,  os raros programas de TV local são 
mera propaganda da administração municipal. 
 
 Serão portanto desenvolvidas Três ações Básicas: 

 
- Municipalização da rádio seis de agosto com a inserção de 

programas locais, com música popular brasileira, noticiários, 
campanhas educativas, criando espaço para a divulgação das 
experiências e demandas comunitárias da cidade e do campo 
reporteres comunitários; (parceria governo do Estado); 
 

- Reativação da TV local com Criação de programas televisivos 
locais pelo menos semanalmente; (RP, FPM e iniciativa privada) 

 
- Criação do site da Prefeitura: Que buscará a divulgação das 

atividades da prefeitura, bem como a ligação direta com a 
população mantendo-a informada e com mais um canal de 
manifestação e participação na administração. 

 
 
 
 
 
 

 
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 ao cidadão com agilidade e 
qualidade: serão simplificados procedimentos e agilizadas as 
respostas ao cidadão, esta será a MISSÃO de cada servidor e o 
compromisso do Prefeito. 

 



Serão implantados os seguintes programas e ações: 
 

-  Programa Xapuri Transparente:  Será criado o portal das 
compras públicas no qual serão veiculadas os certames licitatórios 
e seus resultados, oportunizando o monitoramento sistemático pela 
população em geral, bem como, será exposto mensalmente em 
praça pública,  um balanço simplificado das contas municipais, e 
disponibilizado via internet. 

 
- 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.  

 
- Audiências populares: um dia por semana o prefeito atenderá 

pessoalmente a população em audiências individuais ou coletivas, 
para tratar de assuntos inerentes a administração municipal em um 
dos bairros da cidade. 

 
- 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).  Em parceria com o Estado será implantado o centro 
de formação do servidor onde serão ministrados cursos e 
treinamentos em todas as áreas da administração. 

 
- Fortalecimento do departamento de convênios que trabalhará 

exclusivamente na captação de recursos, elaboração de projetos 
celebração e prestação de contas de convênios. 

 
-  Criação do departamento da juventude ligado a secretaria de 

ação social este departamento terá como função criar 
oportunidades de capacitação profissional, campanhas educativas 
anti-drogas, trânsito, saúde e educação sexual para jovens . 
 



Bira 
Xapuri de Mãos Dadas 
Um novo jeito de Caminhar 

 
 
 


