
 

TARAUACÁ ACRE 05/08/2016 

PROPOSTAS DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA AVANÇA TARAUACÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
01 Ampliação do PENAT (Programa nacional de apoio ao transporte escolar) 
02 Ampliação do Programa de reformas das escolas municipais da zona rural e urbana, de 

acordo com a demanda de cada escola.  

03 Projeto piloto de educação integral na rede Municipal. 

04 Fortalecimento e ampliação do Programa de compra e distribuição de merendas escolar 
introduzindo produtos da agricultura familiar. 

05 Programa municipal de combate a evasão escolar. 

06 Programa de educação no transito nas escolas Municipais. 

07 Criar Programa de auxílio moradia para estudantes de baixa renda que cursa ensino 
superior fora do Município. 

08 Revisão do PCCR dos servidores. 

09 Criar programa de valorização da Educação no campo. 

10 Programa de Fortalecimento do sistema de climatização nas Escolas Pólo da Rede 
Municipal de Ensino. 

11 Criar o CEJA (centro de Educação de Jovens e adultos). 

12 Criar programa de formação continuada e acompanhamento na educação Rural. 

13 Criar olimpíadas esportivas das escolas Municipais. 

14 Criar programa de saúde do servidor em educação.  

15 Criar um programa de atendimento psicossocial nas Escolas. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

01 Ampliação do Programa de saúde itinerante no Município.  

02 Fortalecimento e ampliação do programa da saúde da mulher. 

03 Fortalecimento programa de saúde do homem. 

04 Criar PCCR dos servidores da saúde. 

05 Criar o centro municipal de zoonoses.  

06 Garantir estrutura para funcionamento do CAPS (centro de atendimento psicossocial) 

07 Programa de combate ao tabagismo.  

08 Programa de planejamento familiar. 

09  

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO 

01 Programa de incentivo a produção rural e agricultura familiar.  

02 Programa transporte da produção da agricultura familiar. 

03 Programa de comercialização da agricultura familiar. 

04 Programa de Mecanização Agrícola 

05 Fortalecimento de ATER (assistência técnica extensão rural) 

 

 



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

01 Executar o plano de saneamento básico municipal, cumprindo na integra as quatros 
temáticas, sendo:  Resíduos sólidos, drenagem de água pluvial, esgoto sanitário e água 
potável. 

02 Programa de limpeza publica de acordo com a lei federal 12.305 de 02 de agosto de 
2010, que institui a política nacional de resíduos sólidos. 

03 Executar o plano diretor do município de Tarauacá. 

04 Programa de pavimentação, manutenção e complementação de ruas. 

05 Criar Programa de iluminação publica. 

06 Criar Programa de aquisição, manutenção e funcionamento de máquinas, equipamentos 
e veículos. 

07 Criação de um terminal de carga e descarga do município.  

08 Criação do novo cemitério do município. 

09 Criar programa de incentivo a industrialização do município. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

01 Programa de fortalecimento da gestão ambiental. 

02 Programa de licenciamento e fiscalização ambiental no município. 

03 Programa de gestão integrada de resíduos sólidos. 

04 Programa de proteção as nascentes, uso e ocupação de solo. 

05 Programa de conscientização do desmatamento e queimadas urbana e rural. 

06 Programa de arborização e paisagismo.  

 

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

01 Programa de habitação social. 

02 Programa Tarauacá sem drogas e violência. 

03 Programa de assistência ao idoso, criança e adolescente. 

04 Programa fortalecimento dos conselhos municipais. 

05 Programa de recuperação de alcoólatras e usuário de drogas.  

06 Programa de apoio aos portadores de deficiências. 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

01 Programa de monitoramento de todos os projetos e programas da prefeitura, bem 
como, cobrar eficiência e eficácia, cobrar metas e resultados das ações, revisar projetos 
e estratégias para chegar aos resultados desejados.   

02 Criar um setor de RH. 

03 Criar banco de dados com todas as informações técnicas e lotação dos funcionários da 
prefeitura.   

 

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 

01 Programa de agendamento e execução dos eventos culturais e esportivos de Tarauacá. 

02 Criar um programa de esporte e lazer nas áreas publica de Tarauacá voltado para jovens 
e crianças. 

03 Programa de esporte para jovens e crianças que estão em vulnerabilidade e em situação 
de extrema pobreza. 

04 Programa de incentivo as artes marciais. 

05 Programa de esportes na zona rural. 

06 Programa de incentivo a cultura artesanal dos povos tradicionais. 

07 Programa de incentivo as artes cênicas e musicas. 

 



 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

01 Programa de fortalecimento e capacitação técnica da secretaria de planejamento dos 
recursos humanos. 

02 Programa de capitação de recursos. 

 

 


