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ASPECTOS

HISTÓRICOS

O município de Rodrigues Alves situa-se na margem esquerda do rio Juruá, e originouse nas terras do antigo Seringal Buritizal, que depois mudou de nome para Florianópolis. Por
volta de 1940, transformou-se na “Colônia Rodrigues Alves” e em 1960, ficou sendo uma Vila de
Cruzeiro do Sul. A Vila recebeu esse nome em homenagem ao ex-presidente da república
Francisco de Paula Rodrigues Alves, que enviou o Barão de Rio Branco como ministro das
Relações Exteriores para resolver a Questão do Acre, com a Bolívia e o Peru.
No dia 28 de abril de 1992, o município de Rodrigues Alves foi desmembrado de
Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. O decreto de criação foi assinado pelo governador Edmundo
Pinto e sua implementação ocorreu com a posse dos poderes Executivo e Legislativo em 1° de
janeiro de 1993.
A economia de Rodrigues Alves baseia-se no extrativismo vegetal, principalmente da
madeira, além da agricultura de subsistência e da pecuária em pequena escala e a economia
local possui uma forte ligação com Cruzeiro do Sul. O município possui a décima quarta maior
população do Estado e ocupa o décimo quinto lugar em extensão territorial e limita-se ao norte
com o município de Mâncio Lima; ao leste e ao sul, com o município de Cruzeiro do Sul e a
oeste, com a república do Peru.
Rodrigues Alves conta com quatorze projetos de assentamento em uma área de 96,2
mil hectares, sendo que o maior é o Projeto de Assentamento Paraná dos Mouras, com 368
famílias, criado em 1997. O segundo maior projeto é o PA São Pedro, com uma área de 27.698
hectares e aproximadamente 302 famílias.
O Parque Nacional da Serra do Divisor – PNSD é uma das principais unidades de
conservação e ocupa a porção leste do município, parte banhada pelo rio Azul, afluente do rio
Moa. Apesar da proibição de habitar dentro do parque, há sinais de presença humana nas
margens do rio. Trata-se de habitantes anteriores ao estabelecimento do parque que agora
enfrentam uma situação de conflito produzida pela criação de uma Unidade de Conservação de
proteção integral que não permite moradias no seu interior.
(Fonte: Atlas do Estado do Acre/ Censo IBGE 2010)

4.2 Aspectos Demográficos

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de
5,92% ao ano, passando de 8.097 para 14.389 habitantes. Essa taxa foi superior àquela
registrada no Estado, que ficou em 2,79% ao ano, e superior a cifra de 2,10% ao ano da Região
Norte.

População estimada
2020: 19.351 pessoas.

em

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana
em 2000 representava 32,52% e em 2010 a passou a representar 29,99% do total.
A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e
2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 7,7% em
média. Em 2000, este grupo representava 4,1% da população, já em 2010 detinha 4,8% do total
da população municipal.
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 e 2010
(5,1% ao ano). Crianças e jovens detinham 46,5% do contingente populacional em 2000, o que
correspondia a 3.762 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 43,0% da
população, totalizando 6.188 habitantes.

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento
populacional (em média 6,50% ao ano), passando de 3.999 habitantes em 2000 para 7.506 em
2010. Em 2010, este grupo representava 52,2% da população do município.

EDITORIAL
Qualidade de vida, dias melhores é o que queremos para nossa cidade. É isso que
apresentaremos a você nas próximas páginas. Nosso Plano de Governo, que na realidade
não é um elenco de promessas, mas sim um compromisso que assumo com cada munícipe da
nossa querida Rodrigues Alves.
A experiência adquirida nos mais diversos órgãos da administração pública, somada à
adoção das mais bem-sucedidas políticas públicas utilizadas no Brasil, orienta nossos passos
na busca de soluções para a melhoria da qualidade de vida na nossa cidade. Essas propostas
vão orientar as ações durante o nosso governo.

Elas refletem nosso vínculo com a história da cidade e nosso compromisso com a
população, para garantir que todos tenham uma boa qualidade de vida. Elas refletem o
nosso objetivo de potencializar a vocação comercial e agrícola de Rodrigues Alves,
estimulando a vinda de novos empreendimentos, gerando mais empregos e renda,
contribuindo para o desenvolvimento humano e social.
Faremos um governo sem discriminação, uma política que alcance a todos, com foco em
quem mais precisa da ação efetiva do poder público, a população da zona rural.
Vamos trabalhar para construção de uma cidade mais agradável, justa e com inclusão
social, pois ela é nosso núcleo mais forte, depois da família. É na cidade que as pessoas
nascem, moram, estudam, trabalham e se divertem. Nela, tudo o que o poder público faz afeta
diretamente a vida das pessoas.
Trabalharemos de forma articulada com outras esferas de poder, independentemente de
quem esteja à frente do governo estadual ou federal.
Para viabilizarmos cada uma dessas propostas, apresentaremos projetos que é um
compromisso meu e da coligação que me apoia.
Essas propostas vão exigir um diálogo permanente entre Executivo e a Câmara
Municipal, balizado pela ética política, pelo respeito mútuo e pela capacidade de estabelecer
convergências em projetos de interesse coletivo.
Este documento representa meu compromisso com a cidade de Rodrigues Alves.
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EDUCAÇÃO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Reforma nas escolas Rurais com ampliação
Ampliação do apoio pedagógico as escolas
Aquisição de mobiliário escolar
Formação continuada para os profissionais em educação
Aquisição de equipamentos de informática para as escolas
Aquisição de bicicletas para os alunos da zona rural
Aquisição de kit de material para alunos de baixa renda
Distribuição de fardamento escolar
Olimpíadas escolares municipais
Potencializar a fanfarra municipal
Ampliar o Programa Educação conectada nas escolas rurais
Construção de quadras de esporte nas escolas municipais
Aquisição de caminhão traçado para entrega da merenda escolar
Garantir transporte escolar
Valorização dos profissionais da educação
Complementação com recurso próprio para a merenda escolar
Ampliação das creches na zona rural
Reformar e reativar o Centro Tecnológico
Oferecer cursos básicos de informática para os alunos da rede municipal
Aquisição de Veículo tracionado com cabine estendida

SAÚDE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Garantir a cobertura de 100% dos programas de saúde da família
Equipar com internet as UBS
Implementar as ações do programa de Educação Saúde nas escolas
Garantir o atendimento itinerante intersetorializado
Construção de um centro de saúde porte II na área urbana
Revisão e ampliação da REMUME
Garantir e ampliar os serviços de apoio diagnostico
Fortalecer as ações de prevenção e controle das doenças endêmicas
Reformar as UBS da Zona Urbana
Garantir o transporte para deslocamento de urgência e emergência na zona rural
Fortalecer os programas de saúde da família
Fortalecer o E-SUS
Garantir o funcionamento das UBS da zona rural
Articulação para garantir atendimento especializado

ASSISTÊNCIA SOCIAL
01
02
03
04

Cursos profissionalizantes para geração de emprego e renda
Apoio às Conferências
Implantação dos CREAS
Construção de Sala de reuniões para os conselhos ligados à Secretaria
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Atendimento itinerante na zona rural
Fortalecer os convênios com as instituições de acolhimento institucional e
recuperação de dependentes químicos
Aquisição de uma caminhonete traçada para atendimento na zona rural
Ampliação do CRAS
Construção de uma sede para o funcionamento da secretaria
Garantir espaço para o funcionamento dos conselhos ligados a secretaria
Reforma e ampliação do centro de Convivência do Idoso
Garantir capacitação para os profissionais do SUAS
Instalação de internet no Centro do Idoso
Criar Programas de Melhorias habitacionais para a população de baixa renda
Valorização dos profissionais
Elaborar projetos de casas populares
Garantir políticas públicas para as mulheres
Garantir políticas públicas para a juventude
Garantir políticas públicas para os idosos
Garantir as políticas de gênero

FINANÇAS E PLANEJAMENTO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Melhorar e aumentar a arrecadação municipal de IPTU e outros impostos
Elaboração do orçamento Participativo
Campanha para a regularização do IPTU
Campanha de regularização das dívidas de IPTU e outras
Apoio jurídico ao setor de cadastro
Regularização imobiliária do município
Curso de capacitação nas áreas de Planejamento, tributação, fiscalização e
financeiro
Criar uma comissão para acompanhamento da elaboração do: PPA, LOA e LDO
Fortalecer o setor de contabilidade
Reestruturar o Controle Interno Municipal
Monitoramento dos pontos de iluminação pública

ADMINISTRAÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Criação de programa de contratação de estagiários
Firmar parcerias com instituições de ensino para curso preparatórios
Firmar parcerias com instituições de ensino para cursos profissionalizantes
Garantir o desenvolvimento econômico do comercio local
Capacitar o servidor para humanizar os serviços de atendimento
Reforma e ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal
Priorizar a contratação de mão de obra local
Criação de um centro de atendimento ao cidadão
Garantir serviços de conexão gratuita de internet nos espaços públicos
Criar Almoxarifado central
Fortalecer o setor de convênios para capitação de recursos
Aquisição de veículos para secretarias

8

Plano de Governo
2021-2024
MEIO AMBIENTE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo
Revitalização do Igarapé da Velhinha
Aderir Políticas Nacionais para Saneamento Básico: Desobstrução de bueiros,
construção de rede de drenagem e esgoto
Estruturar a Arborização e Jardinagem da área urbana
Criar programa de Educação Ambiental em parceria com a Secretaria de
educação
Revisão da lei Municipal de Meio Ambiente
Criação de Projeto de Horta Comunitárias
Mapear as áreas de Preservação Permanente na área urbana
Construção do aterro sanitário de acordo com Legislação Nacional de resíduos
Sólidos
Ampliação do Cemitério Municipal de acordo com a Legislação Vigente
Revisão dos Planos de Resíduos sólidos e saneamento Básico

AGRICULTURA
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fomentar a Agricultura Familiar
Ampliar o Programa de Mecanização Agrícola
Recuperação das Áreas Degradadas
Garantir o Escoamento da Produção Agrícola para o abastecimento do mercado
local
Assistência Técnica e extensão Rural ao produtor
Incentivo a Diversificação de Culturas
Construção e melhorias de Açudes
Criação de um laboratório de Alevinos
Ampliar parceria com as Associações Agrícolas
Incentivar a criação de feiras com produtos regionais, orgânicos e artesanais
Garantir a compra de produtos agrícolas através das cooperativas
Firmar parcerias com instituições de Assistência Técnica, Pesquisa e Incentivo a
produção
Aquisição e Distribuição de Kits de casa de farinha e kits náuticos
Aquisição de Barco para escoamento da produção ribeirinha
Aquisição e distribuição de insumos e sementes para produtores
Aquisição e distribuição de animais de pequeno porte para produtores
Capacitação de Produtores Rurais

OBRAS
01
02
03
04
05
06

Reforma e Ampliação da Praça do Portal
Garantir os Serviços de Tapa buraco e recapeamento
Construção da Orla Beira Rio
Construção de Praças, Parques infantis, academias populares e quiosque na
Orla Beira Rio
Construção de calçadas e ciclovia no acesso a balsa
Modernização e ampliação da Iluminação Publica
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ampliação da rede de abastecimento de água
Construção de praças na zona rural
Construção de um novo Estádio de Futebol
Construção de um Centro de Esporte com ginásio, piscina olímpica, pista de
atletismo, concha acústica e praça de alimentação
Construção de um Teatro Municipal
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
Elaboração do Plano Diretor
Criação de um Polo Naval
Loteamento de terrenos urbanos para famílias de áreas de risco e baixa renda
Ampliação da área urbana
Apoio a Regularização Fundiária urbana
Melhorias de ramais, construção e melhorias de pontes, bueiros e aterros
Ampliação da garagem municipal
Pavimentação de Ruas
Aquisição de Maquinas e equipamentos
Construção de hospedaria flutuante
Construção de garagem fluvial
Municipalização do Transito

CULTURA, ESPORTE E LAZER
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Resgatar os festivais locais: Quadrilha, Festival da canção, festival de praia
Carnaval
Potencializar o Festival da banana
Fortalecer as competições de rodeios
Incentivar as práticas esportivas com gratuidade e premiações
Revitalização e funcionamento do Parque Municipal
Elaborar projetos de oficinas de músicas, dança, capoeira e artesanatos
Apoio aos Jogos Escolares
Realizar projetos de esportes e cultura itinerantes para atendimento a zona rural
Incentivar a participação das fanfaras nas competições regionais

COMUNICAÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Aperfeiçoamento do portal de transparência da prefeitura
Criação da Equipe de Cerimonial
Criação de um catalogo dos pontos turísticos do município
Criação de canais em rede sociais (divulgar as ações realizadas no município)
Criação da ouvidoria municipal
Curso de capacitação para os servidores da Comunicação
Divulgação da agenda das atividades das secretarias, gabinete do prefeito e
vice-prefeito
Aquisição de equipamentos para o setor
Criação do acervo fotográfico, fotos antigas e atuais na sede da prefeitura
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CONCLUSÃO
O prefeito é um administrador público, engajado na realização dos sonhos e
anseios de uma sociedade.
É um servidor do POVO e para ele deve prestar conta das suas ações de
forma clara e honesta.
É com respeito e seriedade que apresentamos esse projeto de intenções,
posteriormente será transformado em um Plano de Governo do município de
Rodrigues Alves para o quadriênio 2021-2014.

CANDITO A PREFEITO Jailson Amorim
CANDIDATO A VICE-PREFEITO Pr. Nilson Magalhães
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