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Apresentação

    
  Prezada amigos e amigas de Brasileia::

    Apresentamos aqui as principais propostas à gestão 2021-2024. O conteúdo foi 
construído  a partir de muitas mãos, dialogando com a população e utilizando da 
nossa inserção social e também da plataforma digital: brasileiaquequeremos.com, 
onde tiramos muito aprendizado no encerramento dessa gestão.

   As propostas ora descritas, contemplam objetivos e projetos ousados, novos 
desafios com olhar de futuro, que impetrarão uma administração ainda mais 
competente, compromissada e dedicada em prol de nosso povo.

   Orgulhamo-nos do trabalho iniciado no primeiro mandato, que foi marcado pela 
participação e contribuição atendendo os anseios populares, sendo que almejamos 
dar continuidade aos trabalhos realizados e nos comprometemos conduzir, com 
mais motivação, afinco e diligência a próxima etapa do desenvolvimento de 
Brasileia.
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INTRODUÇÃO

   Este Plano apresenta as principais propostas da candidata Fernanda Hassem e seu 
Vice Carlinhos do Pelado, que fazem parte  da Coligação “Brasileia no Rumo 
Certo”, compostas pelos partidos  PT, PSB, PCdoB , PROS, Progressistas, 
Solidariedade e PSDC, para a administração municipal no período 2021-2024. 

   O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência 
adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como vereadora, Funcionária Pública, 
Mãe e Gestora, e também um constante diálogo com diversas comunidades da 
cidade e do campo. 

   O Plano ora apresentado, trad uz o anseio de uma gestão realmente comprometida 
com a população de Brasileia.Vem daí o slogan “(continuar para avançar, é ainda 
mais Trabalho) ”. Trata-se de uma proposta de política, na qual se vislumbra um 
amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias 
inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, conforme 
organograma anexado a este documento e a busca de parcerias com instituições 
públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na 
privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima 
responsabilidade social.

  No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está 
voltado para o setor da saúde no que diz respeito ao âmbito estrutural do 
atendimento básico, como também a preocupação  com o surgimento de diversas 
epidemias que tem atingido boa parte da população nos últimos tempos. Dessa 
forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar 
outros, que juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, através 
das estratégias constantes do corpo deste Plano. Entretanto, há que se considerar 
que hoje temos um desafio transversal que dialogue com emprego e renda e uma 
cidade para o povo. 

  O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 
desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 
idealismo do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, 
com envergadura e complexidade que demandarão uma administração 
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Nossas Propostas
Educação

É notório o avanço na qualidade do ensino do município de Brasileia nos últimos 
anos. Atualmente somos o segundo maior IDEB do Estado do Acre.

Para continuarmos avançando na qualidade do ensino, propomos o que segue:

• Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à 
Educação Especial, na Zona Urbana e Rural;

• Elaborar e executar o plano de capacitação continuada para os profissionais de 
educação, garantindo a participação dos professores e das instituições de ensino;

• Manter parcerias com a UNDIME e o Instituto Ayrton Sena para realização de 
formação continuada voltada para os desafios educacionais do século 21;

• Investir na infraestrutura das escolas, visando à ampliação da quantidade de 
vagas ofertadas a cada ano;

• Investir na climatização das salas de aulas, melhorando o ensino e o ambiente 
escolar;

• Avançar na oferta do ensino infantil, com a construção de mais uma creche;
• Ampliar o acesso e melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da 

rede municipal da área rural e urbana, através da aquisição de novos ônibus;

• Viabilizar a implantação do Núcleo do IFAC no município de Brasileia;

• Construir a Biblioteca Pública Municipal visando garantir mais um espaço de 
democratização do acesso ao conhecimento; 

• Erradicar o analfabetismo no município, através de programas a serem 
realizados em parceria com o Governo do Estado e Governo Federal; 

• Desenvolver políticas visando o melhoramento do programa de merenda escolar 
no âmbito rural e urbano;

•
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• Fortalecer os mecanismos de Gestão Participativa do Sistema Municipal de 
Ensino;

• Adquirir mobiliários modernos e equipamentos pedagógicos para as escolas da 
rede municipal de ensino;

• Buscar parcerias com os Governos estadual e federal para implantação de novas 
tecnologias de ensino tanto na zona urbana quanto nas escolas nucleadas; 

• Firmar parcerias com o Governo Estadual através da Secretaria de Educação 
visando à implantação do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) na Escola 
Francisco Germano- km 68;

• Construção da Escola Rural do KM 26;

• Criar o Plano Municipal de valorização dos profissionais de educação em 
parceria com o SINTEAC e Instituições de Ensino;

• Firmar parcerias para construção de quadra poliesportiva nas escolas da rede 
municipal de ensino;

• Garantir a reformulação na lei de Gestão, dialogada junto à equipe gestora; 

• Firmar parceria com a UFAC, para implantação e funcionamento do Campus 
Brasiléia;
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Saúde

   São vários os avanços e conquistas na área da saúde de nossa cidade, onde com a 
construção e ampliação de novas Unidades de Saúde, realização de atendimentos 
itinerantes com profissionais especializados e ações inovadoras, a população é a 
maior beneficiada. Para avançar nas conquistas, propomos:

• Ampliar o atendimento de especialidades nas Unidades Básicas de Saúde;

• Manter e aprimorar os bem sucedidos programas e projetos em funcionamento 
atualmente, como por exemplo: Brasileia mais Saúde; Saúde do Servidor; 
Itinerantes na zona rural;

• Disponibilizar o serviço de Ultrassonografia nas Unidades de Saúde;

• Articular com o Governo do Estado a implantação do Instituto Médico Legal 
(IML); 

• Dar continuidade as capacitações aos servidores e profissionais da saúde a fim de 
garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando 
uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da 
população.

• Implantar uma Unidade Básica de Saúde com funcionamento das 18 as 22h para 
atendimento ao trabalhador em horário pós-expediente;

• Criar o serviço público de Fisioterapia, em parceria com o Governo do Estado, 
para atendimento público, gratuito e de qualidade;

• Fortalecer e ampliar a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa Saúde Itinerante no meio rural; 

• Fortalecer os programas: NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial), ampliando o atendimento às pessoas com 
enfermidades psicológicas e mentais;

• Ampliar o aceso aos medicamentos oferecidos pelo Programa Farmácia Popular; 
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• Firmar parcerias com a Bancada Federal para construção da sede da Farmácia 
municipal;

• Criar o Plano Municipal de valorização dos profissionais da Saúde em parceria 
com os Servidores;

• Ampliar o Programa de atendimento às pessoas portadoras de doenças crônicas 
(Diabetes, Hipertensão, Asma, dependência química, fumantes, etc.); 

• Criar o Programa Medicamento no seu lar, garantindo entregas de medicamento 
em casa, destinado a pessoas acamadas/domiciliadas, cadeirantes, portadores de 
doença de Parkinson, osteoporose, idosos;

• Reestruturar e ampliar o Laboratório de Fronteira em parceria com o Governo do 
Estado;

• Ampliar o horário de atendimento na Unidade de Saúde do km 68, sendo das 8 às 
12h e das 14 às 17h, de segunda a sexta-feira;

• Construir a Unidade de Vigilância em Saúde;

• Construir o Centro de atendimento aos portadores de microcefalia e autismo;

• Firmar parcerias para ampliação do atendimento aos dependentes químicos;
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Segurança Pública

  Mesmo sabendo que o setor segurança não é de competência municipal, 
preocupados com nossas peculiaridades de cidade fronteiriça, buscaremos 
contribuir com as seguintes ações:

• Ampliar a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre e 
também com o governo Boliviano, para buscar fortalecimento nas ações na zona 
de fronteira e ampliação no diálogo entre os órgãos de inteligência e forças de 
segurança;

• Firmar parceria com o Governo do Estado no combate à criminalidade e ao 
tráfico de drogas e tráfico humano no Município;

• Articular com o Governo estadual e federal a instalação de câmeras de 
monitoramento em pontos estratégicos da cidade;

• Fortalecer as estruturas do Conselho Tutelar, visando resguardar suas 
competências legais objetivando melhor atendimento a população;

• Implantar o Conselho de Segurança Pública da fronteira, dialogando com a 
comunidade.
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Assistência Social

  Cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade social sempre foi uma de 
nossas prioridades. Em busca de melhorar a qualidade de vida de nossa população e 
o fortalecimento da estrutura familiar, propomos:   

• Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS e CREAS, 
buscando ocupar positivamente nossos adolescentes e jovens;

• Manter e ampliar as atividades do Projeto Criança Feliz, em parceria com o 
Governo Federal;

• Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso; 

• Dar continuidade as atividades culturais, recreativas e físicas com os idosos;

•  Apoiar e fortalecer os conselhos municipais de assistência social dos direitos da 
criança e do adolescente, idoso, da mulher e da cultura; 

• Construir o Plano Local de Habitação de Interesse Social;

• Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender as demandas de 
construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda; 

• Manter, acompanhar e fiscalizar o Programa “Bolsa Família” para melhor 
atender os usuários; 

• · Firmar parceria com as instituições religiosas com o objetivo de fortalecer suas 
atuações nos trabalhos sociais; 

• Articular junto ao Governo do Estado o fortalecimento das políticas públicas 
para as mulheres através do Centro de Referência Especializado de Atendimento 
às Mulheres; 

• Garantir a ação conjunta das Secretarias Municipais, visando melhorar o 
atendimento à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade;

• Construir o Centro de Acolhimento ao Idoso, com o apoio de emenda 
parlamentar;
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Emprego, Trabalho e Renda

  Um dos maiores desafios para o nosso país pós-pandemia será garantir ocupações 
remuneradas para as camadas populares. Nesse sentido a gestão municipal não pode 
se esquivar de suas responsabilidades com esse tema. Por isso propomos:

• Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no 
município;

• Articular com entidades representativas do setor empresarial o apoio às 
iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de 
emprego e renda;

• Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas, EPPs e MEI;

• Articular a revitalização da casa do artesão; 

• Criação do Banco de Estágios do município em parceria com o CIEE e IEL;

• Fortalecer parcerias com o Sistema S (SESC, SEST, SENAI, SESI, SENAC) 
para ampliar a oferta dos cursos profissionalizantes para todos os segmentos, 
sobretudo para os jovens de baixa renda; 
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Cultura, Esporte e Turismo

  Não há como desenvolver uma sociedade sem garantir o acesso à cultura, ao 
esporte e ao lazer. Toda sociedade desenvolvida no planeta valoriza sua cultura e o 
bem estar de sua população. Nesse sentido, propomos:

• Estruturar o Departamento de Cultura e Lazer;

• Criar a Secretaria de Esporte;

• Aprimorar o circuito de campeonatos municipais de ciclismo, motocross, 
futebol, futsal, voleibol e outras modalidades;

• Continuar realizando as festas culturais e de lazer em nosso município (Feira 
Natalina, Show Gospel, Arraial Cultural, Show Mulheres Que Brilham, Dia das 
Mães, Dia das Crianças e Natal das Crianças), primando sempre pela qualidade e 
inovação;

• Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais;

• Desenvolver projetos de iniciação esportiva, em parceria com outras esferas de 
governo e organizações não governamentais;

• ·Construir e reformar espaços poliesportivos em bairros e comunidades rurais;

• Implantar o Projeto Domingo na Praça, com atividades sociais, culturais e de 
lazer, incentivando a participação da população;

• Elaborar o Plano Municipal de Turismo; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo;

• ·Fortalecer do Conselho Municipal de Cultura;

• Organizar anualmente o Campeonato rural de futebol; 

• Melhorar os espaços, para a prática de esportes na zona rural (Futsal e Voleibol, 
dentre outros);

• Incentivar a realização do campeonato country nas comunidades rurais;
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Juventude

   A juventude é o presente e a construtora do futuro. Desenvolver ações construídas 
pela juventude é a garantia de sucesso para a sociedade. Nesse sentido, propomos:

• Criar a Secretaria Municipal de Juventude; 

• Estruturar o conselho municipal de juventude; 

• Implantar a semana Municipal de juventude, com a realização de palestras 
educativas, atividade culturais e esportivas;

•  Implantar o Espaço Municipal de Juventude; 

• Democratizar o acesso à internet, através do Programa “Cidade Digital” com 
WiFi Grátis, nas praças;

• Elaborar e implementar o projeto ‘’Acelera Juventude’’, com o propósito de 
inserir a juventude no mercado, através do empreendedorismo; 

• ·Realizar anualmente a Conferência municipal de juventude para aprimorar as 
políticas de juventude; 

• Desenvolver políticas de apoio aos estudantes brasileiros na Bolívia;

• ·Implantar do Projeto: “Quero a vida” em parceria com o Governo do Estado;
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Agricultura e Meio Ambiente

   O desenvolvimento econômico efetivo de uma região se faz com sustentabilidade. 
Por isso, não é possível desvincular economia e cuidado com o meio ambiente. Para 
construir alternativas sustentáveis que garantam melhor qualidade de vida para o 
nosso povo, propomos:

• Construir as sedes das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, com 
estruturas modernas e equipadas tecnologicamente;

• Adquirir equipamentos agrícolas que aumentem o acesso dos produtores aos 
programas de mecanização;

• Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura 
Familiar, bem como das associações e das cooperativas;

• Desenvolver projeto de construção de terraços para contenção de águas de 
enxurradas (visando preservação do meio ambiente e das estradas vicinais);

• Criação do Viveiro Municipal;

• Distribuir mudas de plantas nativas de elevado valor econômico;

• Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais de 
proteção ao Meio Ambiente e Animais;

• Realizar as Feiras do Peixe e do Mel, sempre primando pela qualidade;

• Fortalecer o programa de transporte da produção agrícola do município; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 

• Ampliar os serviços de destoca e mecanização agrícola; 

• Intensificar a construção de tanques e açudes; 

• Apoiar as agroindústrias da região;
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• Firmar parceria com os órgãos de assistência técnica do Estado para o melhor 
atendimento dos produtores;

• Recriar o programa de distribuição de sementes de hortaliças e disponibilizar 
assistência técnica para melhorar a produção;

• Desenvolver projeto de implantação de hortas em áreas urbanas  e rurais;

• Implantar do Projeto Balcão do Agricultor, garantindo a desburocratização do 
acesso a documentos e projetos;

• Garantir a execução do Plano de Resíduos Sólidos, tornando a cidade mais limpa 
e mais saudável;

• Construir o aterro sanitário;
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Obras

   A melhoria da infraestrutura urbana e rural é sempre um grande desafio para as 
gestões municipais. Nos últimos anos a gestão atual desenvolveu várias ações em 
busca de tornar nossa cidade mais bonita e mais moderna. Para avançar no processo 
de desenvolvimento, propomos: 

• Definir as ações de infraestrutura ouvindo sempre as comunidades rurais e as 
associações de moradores;

• Construir um projeto de reestruturação do córrego do Bairro Eldorado;

• Adquirir novos maquinários, ampliando as frentes de serviços;(bate estaca, 
caminhão pipa e caçambas).

• Executar o projeto de urbanização da Av. Dr. Manoel Marinho Monte, com a 
construção de ciclovia e ampliação da iluminação (trecho após a rotatória da 
bandeira);

• Revitalizar a Av. Rui Lino e a Av. Dr. Manoel Marinho Monte, com a construção 
de ciclovia, melhoramento das calçadas e melhoramento da iluminação pública 
com lâmpadas de led (trecho da ponte metálica Governador José Augusto até a 
rotatória da bandeira);

• Revitalizar as margens da BR317, com a construção de ciclovia, pista de corridas 
e caminhadas até o km10;

• Ampliar a recuperação de Ramais e pontes dialogando com as comunidades;

• Criar o Conselho Gestor de manutenção e recuperação de Ramais e pontes 
dialogando com as comunidades;

• Articular a revitalização da rodoviária municipal com a Bancada Federal;
•  
•  Ampliar e manter a iluminação pública; 

• Articular junto aos parlamentares a aquisição de mais um caminhão coletor de 
lixo;

•   Pavimentar as ruas que ainda não foram beneficiadas; 
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• Ampliar e modernizar a rede de Saneamento Básico;

• Ampliar a rede de abastecimento de água nos bairros que ainda não possuem, 
em parceria com o Governo do Estado; 

•
• Criar o Plano de regularização fundiária, buscando regularizar o maior numero 

de bairros e loteamentos do município; 
•
• Ampliar do sistema de drenagem de água pluviais nas ruas e vias públicas do 

município;
•
•  Construir, revitalizar e ampliar as praças e quadras poliesportivas; 
•
• Viabilizar a aquisição de um terreno para a construção do novo cemitério;
•
• Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana com ênfase no transporte público;
•
• Ligar a Rua 12 de outubro (I.O.P) com a Ernestino Amaral (atrás da antiga 

Eletroacre);
•
• Atualizar o Plano Diretor garantindo a participação popular;
•
• Criar o Departamento Municipal de Trânsito;
•
• Construir a orla da Avenida Rolando Moreira, transformando em uma área de 

lazer e passeio público;
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Política para as Mulheres

Uma sociedade só se desenvolve se garantir a participação das mulheres no 
processo de construção das políticas públicas. O desenvolvimento só acontece com 
o equilíbrio de participação entre mulheres e homens. Por isso propomos:

• Fortalecer a Coordenação Municipal de Mulheres, garantindo a participação 
popular;

• Realizar Cursos e oficinas profissionalizantes em diversas áreas de 
conhecimento;

• Articular com o Governo do Estado a implantação da Delegacia Da Mulher;

• Realizar palestras educativas de orientação para a prevenção e combate a 
violência doméstica; 

• Construir com a participação feminina Politicas Públicas a serem 
implementadas para o desenvolvimento das Mulheres;
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Administração e Gestão

  Modernizar a gestão pública é uma das prioridades da gestão atual. Avançar na 
modernização é garantir transparência e maior cuidado com os recursos públicos. 
Para isso propomos:

• Implantar um novo Programa de Qualificação dos servidores públicos 
municipais, construído com a participação dos sindicatos e instituições 
representativas das categorias;

• Implantar novas ferramentas para obter eficiência na arrecadação e na execução 
dos gastos públicos;

• Criar o Estatuto dos Servidores Municipais, garantindo a participação ativa de 
todas as categorias;

• Realizar processos de Gestão participativa, ampliando as audiências públicas 
com as comunidades, para construir as políticas públicas e as novas ações da 
prefeitura;

• Aprimorar o Portal de Transparência do município, fazendo com que todas as 
pessoas possam ter acesso prático e fácil das finanças públicas;

• Elaborar o orçamento anual com participação popular;

• Firmar parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Acre visando o 
fortalecimento da gestão pública municipal;
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