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PLANO DE GOVERNO 2021 - 2024 

SENA MADUREIRA - ACRE 

Amigos e Amigas Sena Madureirenses, 

Esta proposta apresenta as principais metas de trabalho dos candidatos a prefeito 
Mazinho Serafim e de seu Vice-Prefeito Gilberto Lira para a administração municipal 
no período 2021-2024. A formulação das propostas foi desenvolvido a partir da 
experiência adquirida nestes três anos e meio de gestão e do conhecimento 
absorvido pela equipe que ajuda nossa cidade por meio de diagnósticos setoriais, 
para a construção de propostas viáveis e necessárias para Sena Madureira. Um dos 
objetivos fundamentais será o de implantar um novo modelo de gestão na 
administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços 
críticos para a população, buscando resultados satisfatórios em curto prazo nas 
diversas áreas de atuação do Governo Municipal. A proposta de continuidade de 
gestão a ser implantado, terá foco em instrumentos de planejamento rigoroso com 
acompanhamento de metas, embasado em uma forte disciplina de execução 
orçamentária e a implantação de planos e projetos para a concepção de novas 
soluções para a cidade. Estas soluções, segundo nossa expectativa, levarão o 
município a atingir um posicionamento compatível com a sua importância no Estado 
e garantir execlencia em trabalho continuando sendo protagonista como referência 
regional. O Plano de Governo aqui apresentado, reflete simultaneamente o 
pragmatismo e o idealismo dos candidatos. As propostas contemplam objetivos e 
projetos arrojados, com envergadura e complexidade que demandarão uma 
administração extremamente dedicada e competente, com diálogo, transparência, e 
conhecedora das necessidades dos Sena Madureirenses. Mazinho e Gilberto têm o 
compromisso de uma gestão com união, diálogo e muito trabalho, com a participação 
da sociedade e transparência em todos os atos administrativos. O TRABALHO 
CONTINUA, é nossa nossa bandeira ideológica, garantindo   presença constante do 
Prefeito, Vice e a equiipe junto à população, liderando com motivação e empenho a 
continuidade do desenvolvimento permanente do município de Sena Madureira. 
 
 

COLIGAÇÃO 

MDB-PSD-DEM-PSB-REPUBLICANOS-PL-PSL 
O TRABALHO CONTINUA 

 
 
 
 
 

M A Z I N H O  S E R A F I M  P R E F E I T O P R E F E I T O  

    G I L B E R T O  L I R A  V I V I C E - P R E F E I T O P R E F E I T O  
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Administração, Planejamento e Finanças 

 
• Manter a Administração aberta à participação popular através das Assembleias de 
Orçamento Participativo; 
• Capacitar os servidores municipais para implantar programa de qualidade total; 

• Equilibrar as finanças municipais em  2021 para estudarmos com os servidores municipais as 
melhorias salariais;  
• Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos servidores municipais com 
pontualidade, bem como dos fornecedores;  
• Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a atualização 
dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público;  
• Ampliar as políticas de apoio a juventude, firmando parcerias com instituições de ensino, 
órgãos governamentais desenvolvendo ações que venham ao encontro a juventude de Sena 
Madureira; 
• Ampliar equipe multidisciplinar para que os projetos e convênios sejam captados e 
executados;  
• Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos;  
• Fortalecimento com integração por meio de sistema de informação entre todos os setores 
da prefeitura com o almoxarifado municipal para o controle e distribuições de materiais, 
produtos e controle de compras e distribuição das mesmas.  
 
 
 
 

 
Cidadania 

 
• Ampliar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Mulher e os Comitês: Bolsa Família;  
• Aumentar a estrutura de atendimento  do Conselho Tutelar.  
• Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e buscar novas fontes de recursos 
federais para subsidiar as ações de fortalecimento da familia madureirense;  
• Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de acesso as Políticas 
Públicas principalmente no atendimento as necessidades básicas da população;  
• Ampliar e/ou implantar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, 
homens e jovens;  
• Apoiar toda a Rede de Assistência do Município: APAE, Pastoral da Criança, Centro do 
Idoso, Associações de Moradores; 
• Disponibilizar ônibus para o Centro do Idoso para confraternização com clubes de outras 
cidades;  
• Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como foco principal 
a família.  
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Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 
• Ampliar a aquisição de Patrulhas Mecanizadas e buscar recursos para renovar 
constantemente as necessidades produtivas do agricultores e melhoramento de ramais; 
• Verificar a possibilidade de elaboração de Lei Municipal para a redução de preços de 
hora/máquina para os pequenos agricultores de forma que não comprometa a manutenção 
dos equipamentos;  
• Apoiar e incentivar a implantação de agroindústrias para agregar mais valor aos produtos 
produzidos no municipio, além de garantir assistencia técnica especializada; 
• Continuar e aprimorar o apoio a agricultura familiar e pequenos produtores, na busca da 
diversificação, mantendo-o no campo com suas famílias, obtendo mais renda e qualidade de 
vida; 
• Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros para produção 
e venda; 
• Produção e aquisição de mudas de plantas/árvores nativas e exóticas para ajardinamento 
da nossa cidade; 
• Propor a criação de convênio junto ao Governo do Estado, por meio da SEPA, afim de 
conciliarmos a emissao de DAP(Declaração de Aptidão ao Pronaf) aos pequenos produtores;  
• Implantação de processos de compostagem dos resíduos orgânicos; 
• Convenio junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais com vistas a ampliação de assitencia 
técnica e extensão rural; 
• Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de distribuição em 
localidades rurais que se encaixem na modalidade de vilas; 
• Efetivar a implantação de aterro controlado municipal. 
 
 
 

 
Educação, Cultura e Esportes 

 
• Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Educação, Cultura e Esportes.  
• Manter em boas condições a frota do transporte escolar e planejar a sua renovação e 
aquisição de vans, ônibus e carros de apoio;  
• Viabilizar a criação da Escola Municipal de Tempo Integral;  
• Fazer melhorias e conservação das quadra esportivas das escolas municipais, oferecendo 
mais oportunidades de lazer e melhores condições nas práticas esportivas tanto na sede, nos 
bairros e nas comunidades rurais;  
• Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas, como: Projeto Vida Ativa 
associados à terceira idade, à criança e adolescente, às pessoas portadoras de necessidades 
e às pessoas que participam dos programas de saúde como: hipertensos, diabéticos e outros;  
• Apoiar e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias (ex.: futebol de 
campo, futsal, atletismo, basquete, vôlei, handebol, xadrez, balé, ginástica rítmica e outros); 

 

• Implantar e continuar apoiando todas as práticas culturais como: Festa da cidade, festivais 
de música,  rádio comunitária, carnaval e outras;  
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• Criar, estimular e organizar a Associação dos Estudantes Universitários para juntos discutir 
interesses da classe como a ajuda de custos no transporte até as universidades;  
• Continuar os cursos de capacitação dos professores e equipe pedagógica, merendeiras, 
serventes e equipe administrativa;  
• Manter os programas de erradicação do analfabetismo;  
• Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda escolar com qualidade, 
tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos espaços escolares; 
• Apoiar a Fanfarra Municipal nas suas atividades e na aquisição de novos equipamentos;  
• Construir uma biblioteca moderna e com livros atualizados e computadores para acesso à 
internet; 
• Construir cozinha com refeitórios modernos e adequados nas escolas municipais;  
• Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento dos alunos;  
• Distribuição gratuita de Kits de Material Escolar incluindo mochila e pares de uniformes 
completos para todos os alunos da rede municipal de ensino; 
 
 
 
 
 
 

 
Viação, Obras e Urbanismo 

 
• Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota;  
• Manter os ramais e linhas de acesso melhores condições com: readequação de estradas, 
substituições das pontes de madeira por bueiros e pontes de concreto;  
• Readaquação viaria (requalificação) do Bairro Jardim Primavera; 
• Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade mais bonita e 
acolhedora, além da pintura de meisos fios e sinalização de trânsito; 
• Fazer um projeto com técnicos para reurbanizar a nossa cidade com: mudança de árvores 
que estão danificando as construções e rede elétrica e buscar a padronização de calçadas;  
• Aquisição de dois caminhôes coletores e compactadores de lixo;  
• Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos;  
• Aplicar em todos os Bairros periféricos da cidade o polímero asfaltico, afim de adequaquar 
todas as ruas do muncipio de Sena Madureira;  
• Efetivar o projeto de iluminação urbana 100% em LED; 
• Melhorar a sinalização de trânsito;  
• Colocação de obstáculos para diminuição de velocidade (pardais, tachões, lombadas, etc.) 
de acordo com a legislação dos órgãos Estaduais e Federais; 
• Reforma e melhoria nas praças; 
• Iluminação profissional do Estadio José Nogueira Sobrinho; 
• Construção de 3.000 (tres mil) metros de galerias pluviais com finalidade de acabar com 
pontos de alagamento no centro da cidade. 
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Saúde 

  
• Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: Capacitar os conselheiros, incentivar a participação 
em eventos de saúde pública, apoiar as iniciativas dos conselheiros;  
• Dar continuidade a todos os convênios, para manter e melhorar a estrutura física dos 
postos municipais, inclusive a qualificação dos profissionais para oferecer um bom 
atendimento à população, inclusive com cirurgias da baixa e média complexidade;  
• Manter as unidades de saúde de forma de forma a melhorar a qualidade dos serviços com 
ampliação de ações e garantindo material de consumo humano; 
 
• Adquirir um aparelho de ultrassonografia; 
• Adquirir Veículos – (Carro, Motos, quadríciculos, lancha/voadeira, micro ônibus); 
• Ampliar e reformar as UBS, farmácias, CAPS e SEMSA; 
• Implantar a Rede de Frio – distribuição de imunobiológicos/vacinas; 
• Implantar consultório odontológico na Zona Rural – (UBS Cosmo Geber e Alda Siqueira)   
Programa Saúde Bucal; 
• Implantar Convênio com a Santa Casa de Misericórdia; 
• Implantar o Centro de Atendimento e Diagnósticos - Laboratórios de Análise Clínica; 
• Implantar o Programa de atendimento domiciliar ao idoso; 
• Implantar o Programa de distribuição e implantação de DIU nas ações das UBS; 
• Implantar o programa de distribuição gratuita de fralda geriátrica e outros insumos para a 
população idosa/acamada; 
• Implantar o Programa de entrega de medicamentos para idosos e pessoas acamadas em 
domicilio; 
• Implantar o projeto de castração de animais com convenio com as clinicas particulares; 
• Implantar o SAE – Serviço de Assistência Especializada (AIDS/HIV e Hepatites Virais); 
• Implantar o Telediagnóstico em 03 UBS (Eletrocardiograma); 
• Implantar um Centro de Fisioterapia; 
• Implementação do Projeto Coruja – (Oftalmológico); 
• Intensificar o Programa de Planejamento Familiar para encaminhamento para laqueadura e 
vasectomia; 
• Manter o monitoramento das ações de combate e prevenção ao Covid-19; 
• Parceria com Sistema “S” e com Hospital de Amor para o atendimentos móvel/carretas; 
com vários tipos de atendimentos para a população; 
• Realizar Saúde itinerantes para todos os ribeirinhos; 
• Reforma Administrativa – (PCCR, Organograma); 
• Manter o transporte para o atendimento de população em Sena Madureira, melhorando as 
condições de acesso e quando necessário buscar os usuários que residem em áreas rurais;  
• Buscar alternativas para aumentar o número de consultas no posto de saúde, bem como 
de outras especialidades; 
• Procurar através de parcerias ampliar os atendimentos para Raio-X, Ecografias e exames 
complementares;  
• Ampliar o número de medicamentos do programa de assistência farmacêutica;  
• Criar um programa municipal para atenção ao idoso, inclusive com atividades físicas e 
acompanhamento de equipe multiprofissional, na sede e em todos as unidades de saúde;  
• Aumentar os itens da farmácia básica de medicamentos; 
• Manter e ampliar os serviços de fisioterapia;  
• Buscar parceria com o Estado para implantação de uma unidade de Proteção Materno 
Infantil para garantir acesso principalmente das gestantes e crianças com atenção 
diferenciada, com atendimento de Ginecologista, obstetra e pediatra;  
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• Ampliar a parceria entre a estratégia Saúde da Família e a Pastoral da Criança para 
acompanhamento das carências nutricionais;  
• Apoiar os Programas de Combate a Dengue e criar uma estratégia para erradicação do 
mosquito transmissor da dengue, melhorando o suporte técnico da equipe de Agentes de 
Endemias;  
• Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações periódicas conforme 
regulamentação do SUS e melhorar o suporte da equipe;  
• Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária;  
• Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da Família;  
• Informatização de todos os setores e prontuários de pacientes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indústria, Comércio e Turismo 

 
• Viabilizar recursos para a construção de barracões industriais para estimular a instalação de 
indústrias gerando mais emprego e renda;  
• Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o SENAI, SEBRAE, 
SENAR e outros;  
• Divulgar ainda mais o nosso Município para atrair investimentos no setor Comercial, 
Industrial e Agroindustrial; 
• Levantar as potencialidades turísticas do nosso município;  
• Realização de eventos como Carnaval, Feira do Peixe, Expo-Sena e Feira do Consumidor;  
• Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o Micro Crédito;  
• Criar o conselho Municipal do Turismo; 
• Incentivar e dar apoio às indústrias e fábricas do Município e da Região para se instalarem 
no Parque Industrial, gerando emprego aos Munícipes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segurança Pública 
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• Implantar o sistema de câmeras de vigilânica nos centros e bairros.  
• Promover a segurança;  
• Promover convênios com as polícias (militar, civil) no combate da violência e das drogas, 
ofertando condições de trabalho, equipamentos e suprimentos; 
• Conservação da iluminação das ruas, postes e praças; 
• Construção no Bairro segundo distrito de uma base de apoio continuada da Policia Militar 
para efetivação da força de seguraça em bairro estrategico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENA MADUREIRA – AC 

SETEMBRO DE 2020 
 

COLIGAÇÃO 
MDB-PSD-DEM-PSB-REPUBLICANOS-PL-PSL 

O TRABALHO CONTINUA 
 
 
 
 
 

 


