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ELEIÇÕES 2018 
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JOSE MARIA DA SILVA ARAUJO 
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MARIA DAS CANDEIAS DOS SANTOS LIMA DE SOUZA 
MARIA DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS PÁSCOA 
MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA 
MAURICIO HOHENBERGER 
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Valmir Soares de Araújo 
Tesoureiro Geral 
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MUDA ACRE DE VERDADE E UM ACRE LIVRE 
 
  
 
Propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo 
que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal. Um 
governo sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios. Um 
governo formado por pessoas que tenham compromisso 
com o Acre e com os acreanos. Que atenda aos anseios 
dos cidadãos e trabalhe pelo que realmente faz a 
diferença na vida de todos. 
 
Um governo que defenda e resgate o bem mais precioso 
de qualquer cidadão: a Liberdade. Um governo que 
devolva o país aos seus verdadeiros donos: o povo 
acreano. 
 
VALORES E COMPROMISSOS 
 
• O Acre é um Estado de todos nós acreanos, natos ou 
de coração. Um Estado de diversas opiniões, cores e 
orientações. 
 
• As pessoas devem ter liberdade de fazer suas 
escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde 
que não interfiram em aspectos essenciais da vida do 
próximo. 
 
• Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados 
de forma honesta em uma economia de livre iniciativa, 
têm nome: PROPRIEDADE PRIVADA! Seu celular, seu 
relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, seu carro, 
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sua terra são os frutos de seu trabalho e de suas 
escolhas! São sagrados e não podem ser roubados, 
invadidos ou expropriados! 
 
• Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome: 
FAMÍLIA! Seja ela como for, é sagrada e o Estado não 
deve interferir em nossas vidas. 
 
 
LIBERDADE E FRATERNIDADE! 
 
• Quebrado o atual ciclo da história, com o Acre livre do 
crime, da corrupção e de ideologias perversas, haverá 
estabilidade, riqueza e oportunidades para todos 
tentarem buscar a felicidade da forma que acharem 
melhor. 
 
• Liberdade para as pessoas, individualmente, poderem 
fazer suas escolhas afetivas, políticas, econômicas ou 
espirituais. 
 
• Devemos ser fraternos! Ter compaixão com o próximo. 
Precisamos construir uma sociedade que estenda a 
mão aos que caírem. Escolhas erradas ou tropeços 
fazem parte da vida. Ajudar o próximo a se levantar nos 
diferencia como humanos. 
 
• Mais importante: uma sociedade fraterna e humana, 
com menos excluídos, é mais forte. Há menos espaço 
para populistas e suas mentiras. O Acre precisa se 
libertar dos corruptos. O nosso povo precisa ser livre de 
VERDADE! 
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DIREITOS E DEVERES 
 
• A forma de mudarmos o Acre será através do respeito 
e da defesa do estado de direito. Assim, NOVAMENTE, 
ressaltamos que faremos tudo na forma da Lei! 
 
• Qualquer forma de diferenciação entre os acreanos 
não será admitida. 
 
• Todo cidadão terá seus direitos preservados. 
 
• Todo cidadão, para gozar de seus plenos direitos, deve 
obedecer às leis e cumprir com seus deveres (não 
matar, não roubar, não participar de falso testemunho, 
não sonegar impostos, etc.). 
 
• Qualquer pessoa no território acreano, mesmo não 
sendo cidadã brasileira, tem direitos inalienáveis como 
ser humano, assim como tem o dever de obedecer às 
leis do Brasil. 
 
IMPRENSA LIVRE E INDEPENDENTE 
 
• Somos defensores da Liberdade de opinião, 
informação, imprensa, internet, política e religiosa! 
 
• Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder 
escolher os rumos da vida na contínua busca da 
felicidade! 
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• Somos contra qualquer regulação ou controle social da 
mídia. 
 
• A Liberdade é o caminho da prosperidade. Não 
permitiremos que o Brasil prossiga no caminho da 
servidão. 
 
• Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, 
opinar, escrever e escolher seu futuro. 
 
 
A NOSSA BANDEIRA É VERDE-AMARELA 
 
 
• Nos últimos 30 anos o marxismo cultural e suas 
derivações como o gramscismo, se uniu às oligarquias 
corruptas para minar os valores da Nação e da família 
brasileira. 
 
• Queremos um Brasil com todas as cores: verde, 
amarelo, azul e branco. 
 
 
2019 SERÁ O ANO DA MUDANÇA - NOSSA VITÓRIA 
SERÁ CONTRA A SERVIDÃO! 
 
Faremos os ajustes para garantir crescimento Inflação 
baixa e empregos. Enfrentaremos os interesses 
escusos que quase destruíram nosso Estado. 
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Após 20 (vinte) anos em que a esquerda corrompeu a 
democracia e estagnou a economia, faremos uma 
aliança da ordem com o progresso: um governo Liberal 
Democrata. 
 
Segurança, Saúde e Educação são nossas prioridades. 
Tolerância ZERO com o crime, com a corrupção e com 
os privilégios. 
 
 
DESAFIOS URGENTES 
 
CONTRA a criminalidade, corrupção e aparelhamento 
do Estado para estancar os estragos e iniciar o processo 
de sua recuperação, da recuperação da economia e do 
fortalecimento da Democracia. 
 
LIBERALISMO ECONÔMICO 
 
As economias de mercado são historicamente o maior 
instrumento de geração de renda, emprego, 
prosperidade e inclusão social. Graças ao Liberalismo, 
bilhões de pessoas estão sendo salvas da miséria em 
todo o mundo. 
 
Mesmo assim, o Brasil NUNCA adotou em sua História 
Republicana os princípios liberais. Ideias obscuras, 
como o dirigismo, resultaram em inflação, recessão, 
desemprego e corrupção. 
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O Liberalismo reduz a inflação, baixa os juros, eleva a 
confiança e os investimentos, gera crescimento, 
emprego e oportunidades. 
 
Corruptos e populistas nos legaram a um estado 
falimentar, uma situação fiscal explosiva, com baixo 
crescimento e elevado desemprego. Precisamos atingir 
um crescimento econômico já em 2020. 
 
Nossa estratégia será adotar as mesmas ações que 
funcionam em economias com crescimento, emprego, 
baixa inflação, renda para os trabalhadores e 
oportunidades para todos. 
 
 
 
O ACRE É MAIOR QUE NOSSOS PROBLEMAS 
 
O Acre passará por uma rápida transformação cultural, 
onde a impunidade, a corrupção, o crime, a “vantagem”, 
a esperteza, deixarão de ser aceitos como parte de 
nossa identidade nacional, POIS NÃO MAIS 
ENCONTRARÃO GUARIDA NO GOVERNO. 
 
 
O MODELO ECONÔMICO DA FLORESTANIA, 
RESPONSÁVEL PELO EMPOBRECIMENTO DA 
SOCIEDADE, SERÁ SUBSTITUÍDO POR UM MODELO 
ECONÔMICO QUE VALORIZA A RIQUEZA. 
RESPEITANDO A LIBERDADE, A PROPRIEDADE E A 
LIVRE INICIATIVA. 
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A NOVA FORMA DE GOVERNAR! 

 
Estrutura e Gestão 
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EDUCAÇÃO 
  
Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988:  
 

"A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho". 

 
Do exposto deriva alguns conceitos básicos: 
 

1. A educação é um direito de todos; 
2. A educação é dever do Estado; 
3. A educação é dever da família; e, 
4. A educação deve ser fomentada pela 

sociedade 
 
Os objetivos gerais da educação podemos ser 
também deduzidos partir da leitura do referido artigo: 
 

1. O pleno desenvolvimento da pessoa; 
2. O preparo da pessoa para o exercício da 

cidadania; e, 
3. A qualificação da pessoa para o trabalho. 

 
Isso significa que, de acordo com a Constituição, toda 
a organização da Educação pré-escolar, ensino 
fundamental, médio e superior, é de competência do 
Estado. 
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Os princípios que devem reger o sistema educacional 
estão previstos na íntegra nos Artigos 205 e 206 da 
Constituição Federal de 1988, sem exclusão, é claro, 
a leitura de textos complementares para o real 
entendimento à promoção da educação e o dever de 
como aplicar na prática esta modalidade de justifica 
social. 
 
A Lei nº 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, explica melhor o que está estabelecido na 
Constituição, isso é, quais os papeis esperados pela 
sociedade com relação à educação pré-escolar e ao 
ensino fundamental. 
 
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
 

I - Organizar, manter e desenvolver os órgãos 
e instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
II - Exercer ação redistributiva em relação às 
suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino; 
IV - Autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
V - Oferecer a educação infantil em creches e 
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de 
sua área de competência e com recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
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VI - Assumir o transporte escolar dos alunos 
da rede municipal. 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, 
ainda, por se integrar ao sistema estadual de 
ensino ou compor com ele um sistema único 
de educação básica. 

 
Um primeiro ponto importante para uma GESTÃO 
PÚBLICA é o seu com compromisso com a Educação 
é o estabelecimento de toda a área como prioridade 
de Governo.  
 
OBSERVAÇÃO:   
 
NÃO SE FAZ EDUCAÇÃO SEM INTEGRAÇÃO DE 
TODOS OS PROMOTORES DO ENSINO, EM 
TODOS OS NÍVEIS, E A SOCIEDADE.  
 
NÃO HÁ NENHUMA POSSIBLIDADE DE EXISTIR 
ALUNOS EDUCADOS COM A SUAS FAMÍLIAS 
DESINTEGRADAS DOS PROCESSOS DA 
EDUCAÇÃO. DESTA FORMA A FAMÍLIA, PARA O 
GOVERNO, VOLTA A TER A CENTRALIDADE DE 
TODO O SISTEMA. 
 
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 
Há uma máxima expressão quando se fala em 
financiamento da Educação no Brasil: Os Estados 
gastam muito e gastam muito mal os recursos que 
deveriam financiar a melhoria da educação de seu 
povo. É nesse sentido que um novo governo deverá 
adotar medidas de acompanhamento e controle dos 
gastos com a educação de forma a utilizar com 
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eficiência todos os fundos que compõem o 
financiamento da área. Tolerância ZERO com a 
corrupção e desperdício! 
 
Os recursos para a educação devem, sem falsas 
retóricas, chegar efetivamente, como previstos, às 
escolas e programas estabelecimentos no 
planejamento da educação em todo o Estado do 
Acre. 
 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO 
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 
No caso da Educação, o artigo 212 da Constituição 
Federal diz que o Estado deverá destinar à 
Educação, não menos que 25% de sua arrecadação. 
Desses 25%, 60% devem ser destinados ao 
financiamento do ensino fundamental e os 40% 
restantes ao financiamento de outros níveis de 
ensino (ensino infantil, por exemplo). 
 
O FUNDEB 
 
A Educação Básica é mantida principalmente: pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB). O FUNDEB é um fundo 
que cada unidade da federação tem o seu. O fundo é 
abastecido por uma porcentagem vinculada de uma 
cesta de impostos pagos pelos contribuintes. É um 
dinheiro, portanto, que não depende de decisões do 
executivo, pois é vinculado no momento arrecadação 
dos impostos. Dentro do estado, os recursos desse 
fundo são igualmente distribuídos entre as redes de 
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ensino conforme o número de alunos matriculados. 
Anualmente, o governo federal define um valor 
mínimo obrigatório por aluno, com base na projeção 
da arrecadação. Se um estado não atinge esse 
mínimo com a arrecadação própria, a União 
complementa o valor. 
 
Do total dos recursos do FUNDEB, 60% devem ser 
destinados exclusivamente para o pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica; os 
40% restantes podem financiar, por exemplo, o 
aperfeiçoamento dos demais profissionais da 
Educação, sendo alcançados, portanto, os 
profissionais da educação básica que atuam no 
âmbito do respectivo sistema de ensino (estadual ou 
municipal).  
 
O FUNDEB terá vigência até 2020, não se sabe o 
qual será o destino do financiamento da educação, 
portanto, qualquer governo que tenha compromisso 
com a educação de seu povo deve cuidar, no âmbito 
local, para que haja a garantia da continuidade de 
todo o sistema. 
 
OUTROS PROGRAMAS 
 
Além dos fundos acima mencionados o governo 
federal também financia programas nacionais para 
as escolas públicas de educação básica, tais como: 
 

1. Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE; 
2. Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE; 
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3. Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar – PNATE; 

4. Programa Nacional Biblioteca da Escola – 
PNBE; 

5. Programa Nacional de Saúde no Escolar – 
PNSE; 

6. Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. 
 
Esses programas têm por objetivo prover as escolas 
públicas de educação básica das redes federal, 
estadual e municipal de recursos que ampliem as 
possibilidades e auxiliem no desenvolvimento das 
atividades educativas previstas. 
 
APORTE DE RECURSOS 
 
Para atender as metas do EIXO educação constante 
do Projeto de Governo, relativo à oferta da 
Universidade Universal e Aberta para todos os 22 
(vinte e dois) municípios, o Estado fará adesão 
Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, 
oferecendo universidade pública de qualidade em 
locais distantes e isolados, incentivando o 
desenvolvimento de municípios com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e, para 
Implantação de escolas militares nos 22 (vinte e dois) 
municípios, utilizar-se-á um fundo criado com a 
economia de despesas, em média 20%, nas rubricas 
orçamentárias: 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO2 e 3.3.00.00.00.00 - 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES, cujo resultado 
estimado é de um montante de R$ 614.085.013,39 
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(seiscentos e quatorze milhões e oitenta e cinco mil 
e treze reais e trinta e nove centavos) por ano 
orçamentário. Não se descuidando, como. Estado 
promotor, da oferta da: 
 
Educação infantil cujo a finalidade é o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, e será oferecida em creches ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade, e em pré-escolas, para as crianças de 
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Suas diretrizes 
norteadoras, os currículos e os conteúdos mínimos 
são definidos conjuntamente por União, Estados e 
Município. 
  
Ensino fundamental obrigatório com duração de 9 
(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, e tem por objetivo a 
formação básica do cidadão.  
 
IMPORTANTE:  
 
Deverá ser ofertada vaga na escola pública de 
Ensino Médio, infantil e de ensino fundamental mais 
próxima de sua residência a toda criança a partir do 
dia em que completar 4 (quatro) anos de idade até a 
conclusão do ensino médio. 
 
Os municípios do Estado do Acre devem estar 
atentos a alguns pontos para a devida prestação dos 
serviços educacionais de sua competência: 
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1. Deverá ser oferecida Educação Especial 
desde a educação infantil para aqueles que 
dela necessitem; 

2. Deverá ser oferecida educação para jovens e 
adultos que não estejam suficientemente 
escolarizados, em conjunto com o Estado e 
União; 

3. Deverão ser realizados programas de 
capacitação para todos os professores em 
exercício; 

4. Deverão ser anualmente recenseadas as 
crianças e adolescentes em idade escolar, 
bem como os jovens e adultos que não 
concluíram a educação básica; e, 

5. Manter ativo e funcionando um sistema de 
aperfeiçoamento dos profissionais da 
Educação. 

 
PRINCIPAIS DESAFIOS 
 
Prover uma educação de qualidade é hoje um desafio 
a todos os entes de governo, em suas devidas 
esferas de atuação. Alguns são os pontos que se 
mostram como mais representativos destes desafios: 
 

1. Melhorar a remuneração aos professores. 
Embora, anualmente, o Ministério da 
Educação (MEC) revise o chamado Piso 
Nacional da Educação, que é o valor mínimo 
que municípios e estados devem pagar a seus 
professores, sobreexiste a necessidade de 
melhorar os vencimentos dos trabalhadores 
da Educação. Como o sistema da Educação, 
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por forma da constituição, seja segregado, os 
citados reajustes nem sempre são 
condizentes com a capacidade de pagamento 
dos estados e municípios, gerando um 
importante desafio a ser trabalhado e 
superado; 

2. Áreas rurais grandes enfrentam um grande 
problema para atender a determinação de que 
as vagas sejam oferecidas próximas à 
residência dos alunos, que é o fato de algumas 
comunidades não terem alunos suficientes 
que justifiquem a abertura de uma escola 
exclusiva para atender exclusivamente às 
suas crianças. Assim, cria-se a necessidade 
de um programa de transporte escolar, que 
necessita grande investimento em veículos e 
manutenção. Verificar se é melhor, em cada 
caso, abrir e manter uma escola, ou manter 
um programa de transporte escolar é um 
desafio que se coloca constantemente aos 
municípios ou, ainda, estabelecer um 
programa de escolas móveis para cobrir a 
demanda; 

3. A alimentação escolar deve ser provida com 
qualidade, devendo ser uma alimentação 
fresca e nutritiva. O repasse federal para a 
alimentação escolar é feito em valor 
determinado por aluno e por dia, e este 
recurso deverá ser bem gerenciado. A 
dificuldade na manipulação e compra dos 
alimentos para manter esta qualidade é 
também desafiadora aos municípios. 
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4. Um ensino de qualidade depende de 
professores bem capacitados, envolvimento 
da família na educação, material didático 
atualizado, devida supervisão dos alunos e 
professores, metodologias de ensino bem 
estruturadas. O Estado deve ter a 
preocupação não apenas em medir a 
qualidade do seu ensino, mas ir além, deve 
manter um sistema que consiga perceber 
onde estão as necessidades de melhoria mais 
prementes e agir preventivamente, afinal, 
como já descrito, a Educação é um 
PROCESSO e qualquer problemas não 
diagnosticado há tempo compromete todas as 
metas GOVERNO estabelecidas. 

 
REALIZANDO DIAGNÓSTICOS 
 
Para construção, desenvolvimento e execução do 
plano de governo serão feitos diagnósticos sobre a 
situação atual do Estado do Acre, para só então 
propor uma REPACTUAÇÃO PARA A ÁREA DE 
EDUCAÇÃO. A sugestão é de que o diagnóstico 
tenha por base sempre os desafios identificados. 
  

1. Qual é hoje o salário dos professores no 
município?  

2. O piso nacional tem sido atendido?  
3. Quais as demandas dos professores?  
4. Existe um sindicato que organize e 

vocalize estas demandas? 
5. Quais são as principais fontes de 

financiamento da Educação?  
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6. Qual é a aplicação possível do recurso por 
fonte (federal, estadual ou recurso próprio) 
do recurso?  

7. Qual é hoje o gasto total do município na 
educação? 

8. O mínimo constitucional é atendido?  
9. Quanto deste gasto é direcionado a 

pessoal, custeio e investimento? 
10. Qual é hoje o papel da União e do Estado?  
11. Com o que contribuem?  
12. Há possibilidade de ampliação desta 

contribuição? 
13. Ela é coerente com o que municípios 

vizinhos e semelhantes recebem? 
14.  Quais comunidades não possuem escola 

própria? 
15. Qual o número de alunos nestas 

comunidades? 
16. Qual o tempo de deslocamento em cada 

uma delas? 
17. Os veículos se encontram em boas 

condições e atendem ao número devido de 
alunos? 

18. Qual o custo com transporte escolar? 
19. Qual a percepção de pais e alunos sobre a 

merenda oferecida? 
20. Qual a sistemática de compra e 

fornecimento de alimentos? 
21. Há compra de alimentos com os 

produtores locais? Existe regulamentação 
para que os mesmos sejam priorizados? 
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22. Qual a avaliação atual do município nos 
sistemas nacionais de avaliação: IDEB, 
Prova Brasil, Censo Escolar? 

23. Qual o grau médio de instrução dos 
professores municipais? 

24. Como é feita a participação da família na 
rotina escolar? 

  
DEFININDO PROPOSTAS 
 
A partir do diagnóstico da educação em todo o estado 
será apresentado uma proposta de repactuação com 
todos os responsáveis pela Educação no âmbito do 
Estado do Acre (estaduais e municipais). Devendo-
se ter em mente que é impossível solucionar todos 
os problemas, buscando-se atender aqueles 
entendidos como mais graves ou estratégicos, 
contemplando: 
 

1. Restabelecimento da autoridade do professor 
em sala de aula e garantia da sua segurança; 

2. Contratação de professores efetivos; 
3. Contratação de profissionais da área de 

assistência social e psicologia para cada 
escola; 

4. Valorização dos professores e do profissional 
do magistério de toda a rede pública de 
ensino; 

5. Implantação do ensino integral em todo o 
sistema de ensino do Estado; 

6. Implantação de escolas militares nos 22 
municípios; 

7. Universalização curricular do PROERD; 
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8. Implantação da universidade aberta nos 22 
municípios; 

9. Programa de incentivo aos jovens na área de 
empreendedorismo, esporte, música, artes, 
cultura e lazer como matéria escolar 
complementar; e, 

10. Programa de esporte, cultura e lazer para os 
idosos. 

 
SOBRE O PROGRAMA UNIVERSIDADE 
UNIVERSAL E GRATUITA  
 
 

 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
SERÁ INSTALADO E DISPONIBILIZADO O ENSINO 
SUPERIOR PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO 
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TELECENTRO JÁ CRIADOS 
 
 

1 ACRELÂNDIA 
Escola Rural Santa 
Lúcia 

2 ASSIS BRASIL 
Centro de Múltiplo 
Uso 

3 BRASILÉIA 
Centro Cultural 
Sebastião Dantas em 
Brasiléia 

4 BUJARI 
Núcleo Estadual de 
Educação   

5 CAPIXABA 
Núcleo Administrativo 
do governo  

6 EPITACIOLÂNDIA 
Biblioteca Pública 
Estadual Elomar de 
Souza Braga 

7 FEIJÓ 
Telecentro 
Comunidade Digital 

8 JORDÃO 
Núcleo Administrativo 
do governo 

9 MÂNCIO LIMA 
Núcleo Estadual de 
Educação 

10 MANOEL URBANO 
Núcleo Estadual de 
Educação  

11 
MARECHAL 
THAUMATURGO 

Núcleo Administrativo 
do governo 

12 PLÁCIDO DE CASTRO 
CEJA - Centro da 
Juventude 

13 PORTO ACRE 
TELECENTRO 
Comunidade Digital 

14 PORTO WALTER 
Núcleo Administrativo 
do governo  

15 RODRIGUES ALVES 
Escola Estadual 
Francisco Braga de 
Souza 
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16 SANTA ROSA DO PURUS 
Núcleo Administrativo 
do governo 

17 SENA MADUREIRA 
Centro da Juventude 
de Sena Madureira 

18 SENADOR GUIOMARD 
Núcleo Municipal de 
Assistência Social 

19 TARAUACÁ 
Biblioteca Pública 
Estadual Anselmo 
Marinho Lessa 

20 XAPURI 
Central de Serviço 
Público/OCA Xapuri 

21 CRUZEIRO DO SUL 
Biblioteca Pública 
Estadual Padre 
Trindad 

22 RIO BRANCO   

O QUE FAZEM?  
 
- Curso de Informática Básica em Linux e Cidadania ocorre 
durante 30 dias úteis, durante 2 horas por dia, perfazendo um 
total de 60 horas aulas. As oficinas são atividades rápidas e 
temáticas que procuram trabalhar diferentes assuntos de 
forma lúdica e prazerosa, que acontecem quinzenalmente 
com duração de 1 hora diária. 

O QUE FARÁ? 
 
- Serão transformados em polos presenciais e de assistência 
à sociedade; 
- Desenvolver educação a distância, com a finalidade de 
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior em todo o Estado do Acre; 
- A meta prioritária do Sistema UNIVERSIDADE ABERTA é 
construir uma Política Formação de Professores do Sistema 
Estadual de Educação, prioritariamente, voltadas para a 
formação inicial de professores da educação básica; 
- Ofertar à sociedade o ensino superior de qualidade em todo 
o território do Estado do Acre. 
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Capacitar dirigentes, gestores e trabalhadores em educação 
básica em todo Estados, oferecendo cursos superiores nas 
diferentes áreas do conhecimento; 
- Ampliar o acesso à educação superior pública; 
- Reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre 
as diferentes regiões do País. 

SOBRE AS DESPESAS? 
 
As despesas do Sistema UINIVERSIDADE ABERTA correrão 
à conta das dotações orçamentárias anualmente 
consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, devendo o Poder 
Executivo compatibilizar a seleção de cursos e programas de 
educação superior com as dotações orçamentárias 
existentes, observados os limites de movimentação e 
empenho e de pagamento da programação orçamentária e 
financeira. 

 
UNIVERSIDADE ABERTA DO ACRE – OS POLOS 
DE APOIO PRESENCIAL 
 

1. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Acrelândia; 

2. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Brasiléia; 

3. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Cruzeiro do Sul; 

4. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Feijó; 
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5. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Rio Branco; 

6. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Sena Madureira; e 

7. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Tarauacá. 

8. Polo de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, do Município de Xapuri; 

 
Os núcleos serão ampliados para cobrir todos os 22 
(vinte e dois) municípios do Estado. 

Todos os Polos de Apoio Presencial de Educação à 
Distância, do Sistema UAB terão a seguinte estrutura 
física: 

1. Coordenação; 
2. Secretaria; 
3. Biblioteca; 
4. Laboratório de informática e multimeios; 
5. Sala de tutoria; 
6. Salas de aula; e 
7. Banheiros. 
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PROGRAMA CENTRO TECNOLÓGICO DO ACRE - 
CTA 
 
O CTA é na realidade um parque de inovação que 
possuirá toda infraestrutura e dedicará seu espaço 
para abrigar empreendimentos, projetos e outras 
iniciativas inovadoras estratégicas para o 
desenvolvimento da região. O grande diferencial 
deste modelo será possuir um modelo inovador para 
atrair, desenvolver, implementar e integrar as 
iniciativas com o objetivo de estabelecer um 
posicionamento diferenciado, sustentável e 
competitivo na economia do Estado, estabelecendo, 
com isso, um novo modelo econômico. 
 
O programa CTA fará articulação entre os centros de 
ensino da tecnologia e agências de financiamento em 
busca de parcerias com diversas empresas e 
entidades para oferecer cada vez mais benefícios e 
instrumentos de crescimento para os participantes do 
programa. 
 
O programa tem como objetivo criar um ambiente de 
desenvolvimento tecnológico e de negócios como 
forma de abrigar Startups que tiverem interesse em 
fazer parte do CTA. A ideia é atrair empresas 
inovadoras para o ambiente do CTA e, também, 
agregar funções institucionais, no sentido de 
envolver os vários agentes interessados em inovação 
na criação, discussão e fortalecimento das políticas 
públicas relacionadas ao tema, quanto a oferta de um 
portfólio de serviços em gestão da inovação. 
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Absorvendo os jovens egressos das instituições de 
ensino da tecnologia e da UAB, para o 
desenvolvimento de negócios. 
 
Tudo isso tem como consequência a consolidação da 
região como referência de inovação e 
desenvolvimento sustentável. 
 
Por isso, a infraestrutura será projetada para 
promover um ambiente diferenciado que estimule e 
facilite o espírito inovador e a cooperação entre as 
pessoas. E, vai mais além, já que o espaço oferecerá 
sistemas de apoio para atrair e formar talentos e 
negócios capazes de unir ideias e conhecimentos, 
transformando-os em novos produtos e serviços. 
Iniciativas que reconduzirão a sociedade à uma nova 
forma de desenvolvimento sustentável. 
 
Para o governo de Ulysses Araújo é fundamental 
estabelecer um novo momento do desenvolvimento 
do Estado tendo como base a EDUCAÇÃO, a 
TECNOLOGIA, apoio à AGRICULTURA FAMILIAR e 
o AGRONEGÓCIO.  
 
 
INFRAESTRUTURA PREVISTA PARA O CTA: 
 
Para que o CTA possa contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento da empresa, é importante que este 
disponha, ou atue como agente de integração, de 
serviços que dão suporte ao empreendedorismo para 
que as empresas estejam sempre em contato com 
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profissionais qualificados que possam contribuir com 
seu crescimento. 
 
De forma geral, o CTA oferecerá serviços que 
envolvem a presença de universidades e centros de 
pesquisa, dispondo de: 
 

1. Espaço físico para serviços em geral 
2. Escritórios planejados 
3. Lotes industriais e de serviços 
4. Laboratórios de manutenção  
5. Estacionamento 
6. Segurança 24 horas 
7. Serviços bancários 
8. Rede WI-Fi de alta desempenho  
9. Rede de fibra ótica em todo o complexo 
10. Transporte  
11. Bibliotecas 
12. Auditórios 
13. Assessoria de negócios e mercados 
14. Assessoria jurídica 
15. Assessoria em gestão de projetos 
16. Curso continuado de atualização em 

tecnologias 
17. Assessoria técnica e de adm. Recursos 

humanos 
18. Ramais de telefonia, rede de comunicação e 

voz 
19.  Portaria trilíngüe 
20. Academias 
21. Espaços verdes  
22. Saneamento (tratamento de esgoto) 
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SAÚDE 
 
A Constituição Federal de 1988 assim define em seu 
Artigo 30: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios  
VII -prestar, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população. 

 
Isso significa que, de acordo com a Constituição, é 
possível interpretar que os serviços de atendimento 
à saúde ocorrem em território local, e que poderá 
conter a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado para exercer essa atribuição. Isso não 
impede que estados e a União mantenham 
instituições hospitalares próprias em nível local. 
 
É a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além de apontar sobre a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes a cada 
ente federado. O Sistema Único de Saúde (SUS) é 
um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por instituições federais, estaduais e municipais, seja 
da administração direta, indireta ou das Fundações 
mantidas pelo Poder Público. 
 
Neste Sistema também estão incluídas as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais 
de controle de qualidade, pesquisa e produção de 
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insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para saúde. De 
acordo com esta legislação a iniciativa privada pode 
vir a participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
caráter complementar. 
 
O financiamento público da saúde no Brasil funciona 
da forma distribuída e por competência: União, 
Estados e Municípios. Ambos devem destinar à área 
um determinado percentual do que arrecadam. 
Estados e Municípios devem destinar 12% e 15%, 
respectivamente, enquanto a União deve investir o 
que foi gasto com saúde no ano anterior, mais a 
variação do Produto Interno Bruto (PIB). O problema 
do financiamento público da saúde passa 
inexoravelmente por três componentes da gestão 
pública: insuficiência de recursos, ineficiência e 
desperdício e gestão. 
 
Os recursos da saúde são poucos e mal gastos. É 
preciso, portanto, modificar esse processo por meio 
da adoção de mecanismos mais dinâmicos que 
tragam eficiência ao funcionamento das unidades e 
instituições de saúde e o combate exaustivo à 
corrupção. 
 
APORTE DE RECURSOS 
 
Para atender as metas do EIXO SAÚDE constante do 
Projeto de Governo - acabar com as filas em 
atendimentos de consultas médicas, exames de 
médias e altas complexidades, de cirurgias e TFD 
implementado o 3º e 4º turno nas unidades de saúde, 
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além da contratação de mais profissionais da área de 
saúde e a regularização da aquisição e da entrega de 
medicamentos aos pacientes em tratamento -, será 
realizado uma economia de despesas, em média 
45%, nas rubricas orçamentárias: 3.1.90.04.00.00 - 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2 e 
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES, resultando em um montante de R$ 
614.085.013,39 (seiscentos e quatorze milhões e 
oitenta e cinco mil e treze reais e trinta e nove 
centavos). 
 
MEDIDAS COMPLEMENTARES 
 

1. Investir na melhoria dos sistemas de 
informações para se ter um conhecimento 
mais adequado do gasto com saúde realizado 
pelo Estado, gerando informações para as 
tomadas de decisões de forma tempestiva.  

2. Implantar o sistema estadual integrado de 
informações e controle em saúde 
estabelecendo uma rede de informações 
gerenciais para subsidiar o planejamento da 
área da saúde. 

3. Fortalecimento do conselho estadual de 
saúde. 

4. Transparência e Prestação de contas 
bimestrais à sociedade. 
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SEGURANÇA 
  
A Constituição Federal de 1988 assim define em seu 
Artigo 23: 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
XII - estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito. 

 
O Artigo 144 da Constituição Federal de 1988 
apresenta: 
 

Art. 144. A segurança pública, dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
(...) 
§ 8º Os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. 
(...) 
§ 10. A segurança viária, exercida para a 
preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do seu 
patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 
I - Compreende a educação, engenharia e 
fiscalização de trânsito, além de outras 
atividades previstas em lei, que assegurem ao 
cidadão o direito à mobilidade urbana 
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eficiente; e (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 82, de 2014) 
II - Compete, no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, aos 
respectivos órgãos ou entidades executivos e 
seus agentes de trânsito, estruturados em 
Carreira, na forma da lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

 
Observação: a segurança DEVE ser entendida sob 
duas vertentes: PREVENTIVA e REPRESSIVA. 
 
DEFININDO PROPOSTAS 
 

1. Contratação de 2.000 (Dois Mil) profissionais 
de Segurança Pública para completar o efetivo 
da polícia Militar, Bombeiro militar e Polícia 
Civil; 

2. Valorização salarial do profissional de 
Segurança Pública e investimento em 
inteligência, armamentos e tecnologia de 
ponta; 

3. Instituição da Polícia Penitenciária, 
privatização das unidades penitenciárias; 

4. Criação de unidade especializadas de 
policiamento de fronteira; 

5. Criação de unidade de força tática para 
combate ao crime organizado; 

6. Criação da Secretaria Geral de Segurança 
Pública, abrangendo todo o Sistema Integrado 
de Segurança Pública (SSP, PM, BM, PC, 
IAPEN, ISE E SEJUDHJ; 

7. Implementação do policiamento comunitário 
de proximidade com uma unidade de 
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patrulhamento tático em cada bairro de Rio 
Branco em cada município; 

8. Autonomia da Polícia científica; e, 
9. Implantação da identificação Criminal por 

DNA. 
 
FINANCIAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
SEGUNDO PPA/2019. 
 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3 – Despesas Correntes 
 
NATUREZA DA DESPESA: 3 - Outras Despesas 
Correntes  
 
CÓDIGO: 3.3.00.00.00.00  
 
DESCRIÇÃO: Outras Despesas Correntes 
 
Despesas orçamentárias com aquisição de material 
de consumo, pagamento de serviços prestados por 
pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa 
jurídica independente da forma contratual, 
pagamento de diárias, contribuições, subvenções, 
vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da 
categoria econômica “Despesas Correntes” não 
classificáveis nos demais grupos de natureza de 
despesa. 
 
ORÇADO INICIAL: R$ 1.689.950.092,01 
 
ORÇADO ATUALIZADO: R$ 1.722.489.320,41 
 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO: 10%. 
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VALOR: R$ 172.248.932,94 (cento e setenta e dois 
milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos 
e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) 
. 
Natureza da Despesa: 1 - Outras Despesas 
Correntes  
 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3 – Despesas Correntes 
 
NATUREZA DA DESPESA: 1 – Pessoal e Encargos 
Sociais  
 
CÓDIGO: 3.1.90.04.00.00 
 
DESCRIÇÃO: Contratação Por Tempo Determinado 
Despesas orçamentárias com salários decorrentes 
de contratos por tempo determinado. 
 
ORÇADO INICIAL: R$ 219.237.360,87 
 
ORÇADO ATUALIZADO: R$ 194.676.434,53 
 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO: 10%.  
 
VALOR: R$ 19.467.643,45 (dezenove milhões e 
quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e 
quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). 
 
SUBTOTAL DO FUNDO: R$ 191.716.575,49 (cento 
e noventa e um milhões e setecentos e dezesseis mil 
e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e 
nove centavos). 
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FONTE DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 
 
ORGÃO CONCEDENTE: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública  
 
VALOR: R$ 40.099.501,00 
 
TOTAL DO FUNDO: R$ 231.816.076,49 (duzentos e 
trinta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil e 
setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 
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GESTÃO 
  
A Constituição Federal de 1988 assim define em seus 
Artigos 37 e 165: 
 

Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
(...) 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; III - os 
orçamentos anuais. 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual 
estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada. 
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 
(...) 
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 
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I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da 
União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito 
a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, 
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
§ 6º O projeto de lei orçamentária será 
acompanhado de demonstrativo regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia. 
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, 
deste artigo, compatibilizados com o plano 
plurianual, terão entre suas funções a de 
reduzir desigualdades inter-regionais, 
segundo critério populacional. 

 
A Constituição prega que a administração pública 
deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
Prega, também, que as Leis do Plano Plurianual, da 
Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias são os fios norteadores da ação do 
Poder Executivo. 
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A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
que estabelece as normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, dentre outras legislações visam apenas 
garantir que a administração pública obedeça aos 
princípios constitucionais. 
 
OS PRINCIPAIS DESAFIOS 
 

1. Prover a administração pública com um 
modelo de gestão eficiente que permita com 
que a população seja atendida com qualidade 
dos serviços onde haja a participação do 
Estado; 

2. Qualificação dos servidores: o processo de 
atração e retenção de servidores com revisão 
dos afastamentos para os demais órgãos no 
âmbito do Estado, como a priorização para o 
atendimento da demanda para as áreas que 
estejam dentro do campo de atuação do 
contrato de trabalho do servidor ou dos 
programas desenvolvidos pelo Estado com 
seus parceiros públicos; 

3. Promover o incentivo à produtividade do 
servidor público, pois, ao longo da história da 
ADMIINISTRAÇÃO PÚBLICA, este programa 
negligenciou ou não existiu. A implantação de 
um contrato de gestão pode ser um bom 
incentivo ao aumento da produtividade dos 
servidores; 
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4. Implementação de processos de trabalho 
simples, seguros e impessoais com a adoção 
da tecnologia da informação em todos os 
processos da gestão pública: a administração 
pública na maior parte de seus processos 
apresenta processos de trabalho repetitivos e 
com mecanismos de controle que muitas 
vezes não são necessários; 

5. É possível com medidas simples, como 
desenhos de processos de trabalho, clarificar 
os procedimentos, ganhando escala e clareza 
que tornam o trabalho mais rápido ao mesmo 
tempo que os tornam seguros e impessoais; 

6. Eficiência no gasto público: processos de 
compras padronizados e que geram ganho de 
escala podem gerar economias de gastos em 
compras, menor número de processos de 
compra e mais racionalidade naquilo que a 
administração pública municipal necessita. 

 
DEFININDO PROPOSTAS 
 
Uma nova administração pública deve chegar 
formalmente ao Acre com as eleições de 2018 e 
deve, simultaneamente, enfrentar uma crise do 
Estado. Uma crise de composição em, pelo menos, 
três componentes principais: crise fiscal, de estrutura 
da máquina pública e de segurança pública. Fazer 
frente a algo tão grande deve ser o compromisso 
imediato e de curto prazo do novo gestor do Estado. 
É necessário reformar. A reforma entendida como 
RE-FORMA, ou seja, voltar à forma original. Em 
outras palavras: trazer de voltar o Estado para as 
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funções de Estado. O Estado deve cuidar para o 
cumprimento das funções de gerir o orçamento 
público dentro das 28 (vinte e oito) funções de 
governo, conforme prevê o ordenamento. O Estado 
deve se retirar de suas participações na atividade 
privada, inclusive, revendo a política de subsídios. 
 
Um outro eixo norteador desta reforma, é a 
motivação explícita para maior eficácia das políticas 
públicas e sociais a ser alcançada pelo ajuste das 
contas públicas e, também, pela melhoria do 
desempenho das organizações governamentais.  
 
No que diz respeito à busca do equilíbrio fiscal está, 
inequivocamente, a busca de melhor resultado do 
binômio: equilíbrio fiscal – eficiência, o que se pode 
alcançar pela adoção do princípio da eficácia na 
implementação de políticas públicas. Neste contexto 
as regras limitando os gastos públicos deve ser 
levado a todos os processos da gestão pública. 
Assim, todo fundo criado, a partir dessa perspectiva, 
será investido em Segurança, Saúde, Educação, 
Infraestrutura e desenvolvimento das cidades, na 
Administração Pública e Combate à Corrupção e no 
Desenvolvimento Econômico. O foco central, 
portanto, e, sem dúvidas, contingenciamento 
necessário à manutenção do equilíbrio fiscal, 
iniciando todo o processo pela Revisão das 
Estruturas de Governo. 
 
O novo Governo deve pautar todo seu esforça na 
construção de um novo tempo tendo como base os 
seguintes EIXOS DE DESENVOLVIMENTO: 
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ESTRUTURAS DE GOVERNO 
 
A reforma dedicar-se-á, entre outros programas, em:  
 
1. Redução da estrutura administrativa do Governo 

com corte em 50% dos cargos ad nutum; 

2. Redução do subsídio de TODOS subsídios 

pagos aos agentes públicos do poder executivo, 

inclusive o de governador e vice-governador, em 

30% (trinta por cento); 

Figura 1:Eixos de Desenvolvimento do Estado do Acre 
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3. Proibir a celebrar novos contratos de locação de 

imóveis, veículos ou contratação de serviço de 

terceirização de transporte, inclusive, o 

aditamento dos objetos dos contratos de 

prestação de serviços e contratos de locação que 

impliquem em aumento de despesas. 

4. Revogação da concessão de gratificações 

concedidas aos servidores em todos os níveis da 

Administração Municipal, por prazo 

indeterminado, exceto em casos excepcionais e 

de necessidade vital para o funcionamento de 

órgãos essenciais da Administração; 

5. Suspensão da contratação de novos servidores 

temporários; 

6. Revisão de todos os contratos de prestação de 

serviços (profissionais liberais e empresas 

prestadoras de serviço), repactuando, quando for 

cabível, para o equilíbrio orçamentário-

financeiro, entre 10% a 20% a menor; 

7. Suspensão de novos afastamentos de servidores 

para estudos, cursos e cessão para órgãos 

Federais, Estaduais e Municipais com ónus para 

o Estado; 

8. Suspensão da concessão de: 

a. Licença para Servidores tratar de interesses 

particulares, quando implicarem em 

nomeações para substituição do mesmo; 

b. Passagens de locomoção, somente serão 

concedidas em caráter excepcional e 

autorizadas expressamente pelo Gabinete do 

Governador. 

Num. 55802 - Pág. 48Assinado eletronicamente por: PEDRO DIEGO COSTA DE AMORIM - 22/09/2018 01:21:21
https://pje.tre-ac.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092201212041900000000052822
Número do documento: 18092201212041900000000052822



 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 49 de 77 
 

9. Determinação para que os órgãos e entidades da 

Administração Municipal deverão reduzir em até 

20% o consumo de: 

a. Água; 

b. Energia elétrica; 

c. Telefonia; 

d. Combustíveis e outros materiais de consumo; 

e, 

e. Serviços de terceiros prestados por pessoa 

física e jurídica. 

10. Determinação para que as impressões de 

documentos e suas reproduções limitar-se-ão à 

quantidade absolutamente necessária; 

11. Determinação para que utilização de veículos 

deverá ser otimizada. 
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COMBATE A CORRUPÇÃO E AO 
DESPERDÍCIO 
 

A corrupção e o desperdício podem estar jogando no 

ralo algo em torno de 50%, ou mais, dos recursos 

públicos. Estes recursos fazem falta em todo o 

sistema de prestação de serviços à sociedade e, 

claro, afeta de forma perversa os mais pobres.  

O controle de gastos públicos é a área onde o Acre 

deve avançar se se deseja um Estado seguro e 

pronto para o desenvolvimento. Este plano propõe, 

como fio condutor nas dependências gerenciais 

públicas, a implantação da melhoria da qualidade de 

gastos levando em consideração os pontos: a 

eficiência, planejamento, orçamento, sistema de 

custos e aquisição de bens e serviços. 

O governo no âmbito de toda a administração pública 

será intolerante com o desperdício e com a 

corrupção. Investirá de muito no uso de novas 

tecnologias no auxílio às investigações e punição a 

todos que derem causas a prejuízo aos cofres 

públicos. Apoiará, incentivará e promoverá a atuação 

da Assessoria de Perícia, Pesquisa e Análise da 

Procuradoria Geral do Estado, instrumento 

fundamental no auxílio às investigações de crimes de 

corrupção e lavagem de dinheiro e, de forma 

inequívoca, valorizará, a partir do uso de sistemas 

Num. 55802 - Pág. 50Assinado eletronicamente por: PEDRO DIEGO COSTA DE AMORIM - 22/09/2018 01:21:21
https://pje.tre-ac.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092201212041900000000052822
Número do documento: 18092201212041900000000052822



 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 51 de 77 
 

eletrônicos, a integração de todo o sistema de 

aquisição de bens e serviços do Estado. 

DEFININDO PROPOSTAS 

1. Criação de uma Comissão Especializada em 

Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro 

e ao Crime Organizado; 

2. Criação de ouvidoria e delegacia Combate à 

Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Crime 

Organizado. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES 

1. Exercer e fazer exercer no âmbito da estrutura 

legal do Estado a accountability e a 

transparência; 

2. Tornar público o mandato, suas 

responsabilidades, sua missão e sua 

estratégia para alcançar os resultados 

esperados no plano de governo; 

3. Adotar normas, processos e métodos de 

auditoria de forma objetiva e transparentes; 

4. Aplicar altos padrões de integridade e ética 

para os funcionários de todos os níveis; 

5. Garantir que os princípios de accountability e 

transparência não serão comprometidos 

quando terceirizar algumas e necessárias 

atividades; 

6. Implantar a gestão das operações com 

economicidade, de forma eficiente, efetiva e 
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em conformidade com as leis e regulamentos, 

e relatar publicamente sobre essas questões; 

7. Comunicar tempestivamente e amplamente 

suas atividades e resultados da auditoria por 

intermédio da mídia, sites da internet e outros 

meios. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A vocação do Acre é a terra, ou seja, desde início de 
sua formação o Estado buscou na agricultura sua 
forma de desenvolvimento. E, nesta altura do texto 
não é este o ponto da discussão que funda a 
expressão de TB. Não é o extrativismo inicial, mas o 
aspecto da natureza da região que interessa. 

Segundo Euclides da Cunha (CUNHA, 2000) as secas 
periódicas dos nossos sertões do Norte, sobretudo, 
as grandes secas de 1879-1880, 1889-1890, 1900-
1901, ocasionou o êxodo em massa das multidões 
flageladas que seguiram para a Amazônia com 
destino ao Acre.  

[...] todos os fracos, todos os inúteis, 
todos os doentes e todos os 
sacrificados expedidos a esmo, como 
o rebotalho das gentes, para o 
deserto. Quando as grandes secas de 
1879-1880, 1889-1890, 1900-1901 
flamejavam sobre os sertões adustos, 
e as cidades do litoral se enchiam em 
poucas semanas de uma população 
adventícia, de famintos assombrosos, 
devorados das febres e das bexigas – 
a preocupação exclusiva dos poderes 
públicos consistia no libertá-las 
quanto antes daquelas invasões de 
bárbaros moribundos que infestavam 
o Brasil. Abarrotavam-se, às 
carreiras, os vapores, com aqueles 
fardos agitantes consignados à morte. 
Mandavam-nos para a Amazônia – 

Num. 55802 - Pág. 53Assinado eletronicamente por: PEDRO DIEGO COSTA DE AMORIM - 22/09/2018 01:21:21
https://pje.tre-ac.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092201212041900000000052822
Número do documento: 18092201212041900000000052822



 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 54 de 77 
 

vastíssima, despovoada, quase 
ignota – o que equivalia a expatriá-los 
dentro da própria pátria. A multidão 
martirizada, perdidos todos os 
direitos, rotos os laços da família, que 
se fracionava no tumulto dos 
embarques acelerados, partiam para 
aquelas bandas levando uma carta de 
prego para o desconhecido; e ia, com 
os seus famintos, os seus febrentos e 
os seus variolosos, em condições de 
malignar e corromper as localidades 
mais salubres do mundo. Mas feita a 
tarefa expurgatória, não se curava 
mais dela. Cessava a intervenção 
governamental. Nunca, até aos 
nossos dias, a acompanhou um só 
agente oficial, ou um médico. Os 
banidos levavam a missão 
dolorosíssima e única de 
desaparecerem. (CUNHA, p. 143. 
2000). 

Parte deste contingente, ou de seus descendentes, 
juntado com migrantes de um outro êxodo, 
notadamente nos anos 70, também promovido pelo 
governo central, conformam a ocupação das terras 
dos projetos da agricultura familiar no Acre. 

Há que se capitular que no Acre, a chegada do 
capital, sob a forma de grandes projetos 
agropecuários é uma tentativa de sobreposição de 
uma organização econômica e demográfica pré-
existente, não é uma questão de simples 
modernização ou algo semelhado, é um confronto 
entre as formas de organização de uma economia 
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extrativa atrasada, por formas superiores de 
organização econômica e progresso material.  

Com a pavimentação da BR 364, foram criados 
alguns projetos de assentamento de reforma agrária 
no Estado do Acre, ocupados por colonos, 
camponeses e trabalhadores rurais sem-terra, que 
buscavam oportunidades de acesso à terra na nova 
fronteira agropecuária aberta na Amazônia brasileira. 
A região do leste acreano é a base que abriga muitos 
desses assentamentos. 

Segundo o noticiário local, dá conta de que, a 
Superintendência Regional do Incra no Acre (SR-
14/AC) iniciou a titulação dos lotes dos 
assentamentos da Reforma Agrária em 2016. E este 
é o ponto. 

A Agricultura Familiar 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa, conhecida por 
Novo Código Florestal Brasileiro, determina que os 
tamanhos das reservas são de 80% em áreas de 
florestas da Amazônia Legal, 35% no cerrado, 20% 
em campos gerais, e 20% em todos os biomas das 
demais regiões do Brasil. 

O Código Florestal instituiu as regras gerais sobre 
onde e de que forma o território brasileiro pode ser 
explorado ao determinar as áreas de vegetação 
nativa que devem ser preservadas e quais regiões 
são legalmente autorizadas a receber os diferentes 
tipos de produção rural. 
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O código utiliza dois tipos de áreas de preservação: 
a Reserva Legal e a Área de Preservação 
Permanente (APP).  A Reserva Legal é a 
porcentagem de cada propriedade ou posse rural que 
deve ser preservada, variando de acordo com a 
região e o bioma.  

Conforme o Art. 12º, do Código Florestal, a 
ampliação dos tamanhos das reservas, são: de 80% 
em áreas de florestas da Amazônia Legal, 35% no 
cerrado, 20% em campos gerais, e 20% em todos os 
biomas das demais regiões do País. 

Art. 12º. Todo imóvel rural deve 
manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva 
Legal, sem prejuízo da aplicação das 
normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, 
observados os seguintes percentuais 
mínimos em relação à área do imóvel: 
I - Localizado na Amazônia Legal: 
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel 
situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no 
imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel 
situado em área de campos gerais; 
II - Localizado nas demais regiões do 
País: 20% (vinte por cento). (BRASIL, 
2012) 

Incialmente há que se declarar que o Estado do Acre 
é uma região absolutamente preservada. 

A estrutura fundiária do Estado do Acre  
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             Área ocupada pelos projetos de 
assentamentos no Acre 

Município Área (ha) Total de famílias 

Acrelândia 391.164,59 6.049 

Assis Brasil 3.406,95 98 

Brasiléia 141.688,41 1.799 

Bujari 31.521,18 425 

Capixaba 65.112,60 999 

Cruzeiro do Sul 182.428,60 2.016 

Epitaciolândia 39.844,70 204 

Feijó 32.177,32 766 

Jordão 2.107,90 116 

Mâncio Lima 32.820,04 478 

Manoel Urbano 54.367,81 792 

Marechal Thaumaturgo 26.000,00 183 

Porto Acre 129.261,57 2.452 

Porto Walter 105.910,77 568 

Plácido de Castro 12.505,82 410 

Rio Branco 96.271,06 2.632 

Rodrigues Alves 100.217,26 1.501 

Santa Rosa 37.460,00 100 

Sena Madureira 239.114,01 2.669 

Senador Guiomard 16.551,28 571 

Tarauacá 98.686,71 803 

Xapuri 15.776,12 434 

Total hectares 1.854.394,70 26.065 

Km2 18.543,947  
                      Tabela 1: Fonte INCRA/Ac 
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Figura 2: Estrutura Fundiária do Acre 
Fonte: ZEE do Acre - governo do Acre 

Em outras palavras: Os projetos de assentamentos 
do Acre (ANEXO I) representam 14,00% da área total 
do Estado. Portanto, subtraindo-se dos 20% 
permitido pelo Código Florestal, temos que as outras 
atividades representariam algo como 6%. 

É extremamente relevante considerar que dentro dos 
20% permitidos para o uso agropecuário, de acordo 
com o novo código florestal, é referente a cada 
propriedade logo, se os projetos de assentamentos 
ocupam 14% da área total, e apenas 20% da área 
destes é passível de uso, a área desmatada é de 
apenas 2,8% da área do estado. Ao levarmos para 
os 20% como áreas passiveis de uso, ainda nos resta 
17,2% de nosso território a ser explorado.  
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Uma observação importante: Deve-se subtrair 
destes 17,2% as áreas dos rios e lagos e dos 
espaços urbanos. 

Levantamento do IMAZON, feito paralelamente ao do 
Projeto de Monitoramento do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PRODES), do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), no Acre, apenas 0,91% 
de sua área de floresta sofreu degradação. (GOMES, 
2017). 

Resumindo História 

No Brasil, segundo o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (BRASIL, p. 1. 2014), a agricultura familiar 
representa 84% de todas as propriedades rurais do 
País e emprega pelo menos cinco milhões de 
famílias. Sendo que a modalidade agrícola ocupa 
apenas 24,3% do total da área utilizada por 
estabelecimentos agropecuários. 

A agricultura familiar, no Brasil, é responsável pela 
maioria dos alimentos que chegam à mesa da 
população, como: 

 Leite: 58%,  

 Mandioca: 83%; e, 

 Feijão: 70%. 

O documento da ONU também menciona que a 
agricultura familiar produz cerca de 80% dos 
alimentos consumidos e preserva 75% dos recursos 
agrícolas do planeta. (BRASIL, 2014). 
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Como ficou demonstrado acima, a área já pronta e 
reservada para a agricultura familiar no Acre 
representa 70% do espaço territorial para o 
desenvolvimento da atividade. Esta vocação não 
pode passar despercebida por nenhum plano de 
desenvolvimento da região. E, o mais interessante: a 
área mencionada não está condensada em uma 
mesma mesorregião.  

Importante: Os projetos de assentamentos 
encontram-se espalhados por todo o território do 
Estado do Acre e, segundo informação do Incra no 
Acre, dentro desta enorme área, corre uma malha 
viária de ramais com mais de 15 mil quilômetros de 
RAMAIS.  

 
                                Figura 3: Distância do Acre ao Japão em linha reta.  
                               Fonte Adaptado da Internet (Adaptação) 

Curiosidade: Em linha reta esta quilometragem 
poderia atravessar o globo terrestre. Poderia, por 
exemplo, chegar facilmente ao Japão ou, se preferir, 
daria para ir de Rio Branco a São Paulo três vezes.  
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Os ramais não têm pavimentação de boa qualidade 
e, também, em sua maioria, não possuem largura 
suficiente para receber tráfego nos dois sentidos; não 
há boas condições de rolamento na camada destina 
para este fim, ou seja, sem superfície resistente para 
suportar a carga dos veículos que transportam a 
produção, sem que ocorram deformações 
excessivas; não há um sistema de drenagem eficaz 
que permita a conservação da área de rolamento e 
dos terrenos marginais, causando, via de regra, o 
transporte de sedimentos para os leitos dos cursos 
de água que os margeiam provocando o 
assoreamento dos mesmos e, por conseguinte, 
transtornos para os agricultores assentados.   

Consequência da infraestrutura dos ramais 

Os ramais operam em pleno uso apenas fora do 
período do inverno amazônico e em desacordo com 
o calendário agrícola. Este fenômeno causa a perda 
da produção no campo, desestimulando os 
produtores, que, não raramente, abandonam suas 
propriedades. 

DIMENSÃO I: As Estradas Vicinais 

Programa de Investimento na agricultura familiar 

Construir e recuperar a malha de estradas viciais 
dentro dos diversos projetos de assentamentos do 
Acre. Este será o maior programa de construção civil 
em execução dentro do plano executivo para a 
produção em 4 (quatro) anos. 
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As estradas obedecerão, tecnicamente, a seguinte 
classificação, como descrito por COSTA FILHO; 
COSTA (1980, p. 9): 

1. Estrada Permanente Principal: 
estrada com pista dupla. Com um 
mínimo de 8 m de largura, revestida 
de piçarra ou material equivalente. A 
velocidade mínima é de 50 km/h 
[terreno plano 60 km/h). Esta classe 
de estrada é recomendada 
especialmente para uma estrada 
importante. Onde se vai trafegar em 
velocidade relativamente alta. 

 

Estas estradas deverão ser integradas com as ACs e 
BRs formando uma rede de escoamento da 
produção. As estradas de classe 1 e 2 terão 
EMPIÇARRAMENTO como fase final. Aqui deve-se 
ter como base da política um novo pacto estadual 
buscando construir e fortalecer parcerias com as 
prefeituras municipais, que hoje contam com 
patrulhas mecanizadas, barateando o custo da 
operação e ampliando o alcance social do programa. 
 
Todas as estradas deverão ser construídas e 
estruturadas contendo bueiros, no mínimo em 
tubulações de ferro ou tubos de concreto, além da 
construção de galerias e drenagens.  
 
As pontes, onde necessário for, serão construídas 
em madeira com recursos dos municípios, estado e 
produtores e em alvenaria quando recursos federais 
forem alocados especificamente. As pontes rurais 
são constituídas com finalidade de escoar o tráfego 
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para as rodovias e possuirão pistas de rolamento e 
acostamentos, com pista de largura total da estrada 
(pista + acostamento) e guarda-rodas. 
 
DIMENSÃO II: Novos Arranjos Socioeconômicos 
Programa beneficiamento de armazenamento da 
produção: Rede Acreana de armazéns e silos 
graneleiros 

Promover e incentivar, através de novos arranjos 
socioeconômicos, a construção de uma rede de 
armazéns e silos dentro do zoneamento estadual da 
produção. 

Os arranjos serão constituídos por todos os 
produtores rurais micro, pequenos, médios e 
grandes, com ênfase aos da agricultura familiar. 
Todos a princípio, serão auxiliados pela secretaria de 
produção e negócios, bem como pela agência 
acreana de extensão, assistência técnica e pesquisa. 

Funcionarão junto as redes o programa acreano de 
mecanização da agricultura, transporte e 
beneficiamento da produção. Estes elementos visam 
agregar valor aos produtos deste segmento. Ao 
agregar valor dever-se-á buscar ganho de qualidade 
que sejam assimiladas pelos clientes potenciais. 

 
DIMENSÃO III: Bolsa Acreana de Mercadorias  
Programa de garantia de preços mínimos  

A bolsa acreana de mercadorias operará como 
mercado centralizado para transações com 

Num. 55802 - Pág. 63Assinado eletronicamente por: PEDRO DIEGO COSTA DE AMORIM - 22/09/2018 01:21:21
https://pje.tre-ac.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092201212041900000000052822
Número do documento: 18092201212041900000000052822



 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 64 de 77 
 

mercadorias, sobretudo os produtos primários de 
maior importância no comércio local, interno e 
internacional, como arroz, feijão, milho, farinha de 
mandioca e outros produtos da produção familiar. 
Realizando negócios tanto com estoques existentes 
quanto com mercados futuros. A bolsa de 
mercadorias exercerá o papel estabilizador no 
mercado, minimizando as variações de preço 
provocadas pelas flutuações de procura e reduzindo 
os riscos dos produtores dentro dos novos arranjos 
socioeconômicos. 

Excetua-se aqui as Commodities como café, soja e 
açúcar que dependem exclusivamente das bolsas 
mundiais.  
 
DIMENSÃO IV: Erradicação do Analfabetismo  
Programa Educação no Campo  
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, a taxa de analfabetismo no campo 
é muito maior do que nas cidades. No campo, em 11 
últimos anos, o índice caiu de 27,7% para 21,2%, 
ainda assim, é um índice alarmante para nosso 
século, o período conhecido como “a sociedade do 
conhecimento”. Decorre desta constatação a 
importância do Programa Educação no Campo. 
O programa visará levantar toda clientela em estado 
de analfabetismo no Estado do Acre, organizar e 
promover a erradicação dentro do prazo de 4 (quatro 
anos). O Programa Educação no Campo funcionará 
junto ao programa da rede de Armazéns e silos 
graneleiros. 
 
DIMENSÃO V: Ensino Técnico Operacional  
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Programa Educação no Campo  
Ensino Operacional destinar-se-á à formação e 
capacitação dos produtores da agricultura familiar 
dentro dos novos arranjos socioeconômicos, junto às 
redes acreana de armazéns e silos graneleiros. Visa 
repassar ao agricultor conhecimento necessário para 
o pleno exercício de sua função, garantindo assim, a 
qualidade produção no campo, ao mesmo tempo em 
que contribui para o planejamento das safras e 
investimentos do Estado. 
O programa terá como público alvo, 
preferencialmente, produtores da agricultura familiar 
e será executado com auxílio da secretaria de 
produção e de uma agência acreana de extensão e 
assistência técnica. 
 
DIMENSÃO VI: Fomento à produção  
Programa Incentivo à produção no Campo  
O Fomento à Produção será executado agência 
acreana de extensão e assistência técnica, junto as 
redes acreana de armazéns e silos graneleiros. A 
missão será de elaboração, análise de viabilidade e 
acompanhamento dos projetos da agricultura 
familiar. A aprovação dos respectivos projetos ficará 
sob responsabilidade da Bolsa Acreana de 
Mercadorias. 
O programa terá como público alvo, 
preferencialmente, produtores da agricultura familiar 
e será executado com auxílio da secretaria de 
produção e de uma agência acreana de extensão e 
assistência técnica. 
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A vocação do Acre é a terra, ou seja, desde início de 
sua formação o Estado buscou na agricultura sua 
forma de desenvolvimento. E, nesta altura do texto 
não é este o ponto da discussão que funda a 
expressão de TB. Não é o extrativismo inicial, mas o 
aspecto da natureza da região que interessa. 

Segundo Euclides da Cunha (CUNHA, 2000) as secas 
periódicas dos nossos sertões do Norte, sobretudo, 
as grandes secas de 1879-1880, 1889-1890, 1900-
1901, ocasionou o êxodo em massa das multidões 
flageladas que seguiram para a Amazônia com 
destino ao Acre.  

[...] todos os fracos, todos os inúteis, 
todos os doentes e todos os 
sacrificados expedidos a esmo, como 
o rebotalho das gentes, para o 
deserto. Quando as grandes secas de 
1879-1880, 1889-1890, 1900-1901 
flamejavam sobre os sertões adustos, 
e as cidades do litoral se enchiam em 
poucas semanas de uma população 
adventícia, de famintos assombrosos, 
devorados das febres e das bexigas – 
a preocupação exclusiva dos poderes 
públicos consistia no libertá-las 
quanto antes daquelas invasões de 
bárbaros moribundos que infestavam 
o Brasil. Abarrotavam-se, às 
carreiras, os vapores, com aqueles 
fardos agitantes consignados à morte. 
Mandavam-nos para a Amazônia – 
vastíssima, despovoada, quase 
ignota – o que equivalia a expatriá-los 
dentro da própria pátria. A multidão 
martirizada, perdidos todos os 
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direitos, rotos os laços da família, que 
se fracionava no tumulto dos 
embarques acelerados, partiam para 
aquelas bandas levando uma carta de 
prego para o desconhecido; e ia, com 
os seus famintos, os seus febrentos e 
os seus variolosos, em condições de 
malignar e corromper as localidades 
mais salubres do mundo. Mas feita a 
tarefa expurgatória, não se curava 
mais dela. Cessava a intervenção 
governamental. Nunca, até aos 
nossos dias, a acompanhou um só 
agente oficial, ou um médico. Os 
banidos levavam a missão 
dolorosíssima e única de 
desaparecerem. (CUNHA, p. 143. 
2000). 

Parte deste contingente, ou de seus descendentes, 
juntado com migrantes de um outro êxodo, 
notadamente nos anos 70, também promovido pelo 
governo central, conformam a ocupação das terras 
dos projetos da agricultura familiar no Acre. 

Há que se capitular que no Acre, a chegada do 
capital, sob a forma de grandes projetos 
agropecuários é uma tentativa de sobreposição de 
uma organização econômica e demográfica pré-
existente, não é uma questão de simples 
modernização ou algo semelhado, é um confronto 
entre as formas de organização de uma economia 
extrativa atrasada, por formas superiores de 
organização econômica e progresso material.  
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Com a pavimentação da BR 364, foram criados 
alguns projetos de assentamento de reforma agrária 
no Estado do Acre, ocupados por colonos, 
camponeses e trabalhadores rurais sem-terra, que 
buscavam oportunidades de acesso à terra na nova 
fronteira agropecuária aberta na Amazônia brasileira. 
A região do leste acreano é a base que abriga muitos 
desses assentamentos. 

Segundo o noticiário local, dá conta de que, a 
Superintendência Regional do Incra no Acre (SR-
14/AC) iniciou a titulação dos lotes dos 
assentamentos da Reforma Agrária em 2016. E este 
é o ponto. 

 
DIMENSÃO VII: A economia de bases 
extrativistas  
 

O Acre possui 80% de seu território sob proteção de 
suas florestas. Essa enorme quantidade de terra está 
assegurada por diversas áreas de proteção. São 
Florestas nacionais e estaduais, como Floresta 
Nacional de Macauã, Floresta Nacional de Santa 
Rosa do Purus, Floresta Nacional de São Francisco. 
Soma-se à estas áreas as reservas extrativistas do 
Alto Juruá, Alto Tarauacá, Cazumbá-Iracema, Chico 
Mendes, Riozinho da Liberdade e ainda os parques 
nacional e estadual do Chandless e Serra do Divisor. 
Ainda, há que se considerar outras duas áreas sob 
proteção ambiental, são elas: São Francisco e a do 
Lago do Amapá, além da Estação Ecológica Rio 
Acre. 
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Portanto, qualquer política de desenvolvimento local, 
não pode simplesmente não enxergar a floresta. Há 
que se buscar proteger a economia de bases 
florestal. Afinal, historicamente, a economia do Acre 
tem como base o extrativismo vegetal, cujo produto é 
a exploração da borracha, parte indissociável da 
formação do Acre e integrante da identidade. Além 
da exploração do látex, o Estado tem como outras 
fontes de produção a castanha-do-pará, o fruto do 
açaí e o óleo da copaíba. Produtos com alto valor de 
mercado. 
 
OS RIOS DO ACRE 
 
Além da proteção das florestas com bases 
econômicas há que se destacar que a questão vai 
além do cuidado com a floresta, alcança, 
inexoravelmente os Rios que nascem ou tem seus 
cursos no território acreano. Além do Rio Acre, 
alguns deles são: Acuriá, Acurauá, Amônia, 
Aparição, Breu, Caetano, Caipira, Chandless, Enviar, 
Emir, Gregório, Granja, Humanitária, Bajé, do Ouro, 
Espalha, Xipamanu, Iaco, Jurupari, Juruá, Juruá 
Mirim, das Minas, Moa, Muru, Natal, Paraná da 
Viúva, Prata, Purus, São Luís, São João, Tarauacá, 
Tejo, Azul, Valparaíso, Xapuri.  
 
A QUESTÃO HÍDRICA 
 
Nas últimas décadas, o desmatamento de encostas 
dos rios (margens), conhecidas em nossa região 
como barrancos, das matas ciliares e o uso 
inadequado dos solos tem contribuído para a 
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diminuição dos volumes e da qualidade da água, um 
bem natural insubstituível na vida do ser humano. 
 
O Estado adotará medidas para esta proteção que 
devem se iniciar com a preservação das nascentes, 
pois, origens dos rios e dos reservatórios 
subterrâneos, chamados de aquíferos ou lençóis. 
 
O DESENVOLVIMENTO NÃO DEVE SER VISTO 
COMO SINÔNIMO DE EXPLORAÇÃO 
PREDATÓRIA DE NOSSOS RECURSOS 
NATURAIS. O USO DA PARCELA JÁ DEGRADADA 
ESPALHADA POR TODO O TERRITÓRIO DO 
ESTADO, DIVIDA ENTRE PROJETOS DE 
ASSENTAMENTOS E OUTRAS ÁREAS, 
PERMITIRA, COM USO RACIONAL DO SOLO E DA 
TECNOLOGIA, ESTABELECER UMA NOVA VISÃO 
DE MUNDO PARA OS NEGÓCIOS DO CAMPO NO 
ACRE. TRABALHAR O SOLO E PRODUZIR NÃO 
SERÁ MAIS VISTO COMO UMA ATIVIDADE 
CRIMINOSA. 
 
DIMENSÃO VIII: Obras estruturantes 
complementares 
 
Essa dimensão procurará atender às demandas 
sempre crescentes, de modo especial, na área de 
infraestrutura complementares às redes de 
escoamento da produção e atendendo à mobilidade 
das populações rurais e, no que couber, provendo 
acessibilidade da população que vive isolada por 
ausência de meio de comunicação terrestre entre 
duas margens de um Rio.  
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Com o olhar para essa necessidade serão 
desenvolvidos estudos e projetos para a construção, 
em quatro anos, das pontes: 
 

1. Xapuri – Sibéria; 
2. Porto Acre – Porto Alonso; 
3. Rodrigues Alves - BR 364 sobre o Rio Juruá; 
4. Brasiléia - Epitaciolândia 
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ANEXO I - DESPESAS MENSAL COM A 
ESTRUTURA DE GOVERNO 
 
BA SE LEGAL 

 Os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
receberam, em março/2018, R$ 33.763,00 Art. 
48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não 
exigida está para o especificado nos arts. 49, 
51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União. (...) XV - fixação do 
subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, 
§ 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação 
da EC 41/2003). 

 Os Desembargadores recebem 90,25% dos 
subsídios do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (inciso XI, do art. 37 da Constituição 
Federal); 

 O Governador do Estado recebe 100% dos 
subsídios dos Desembargadores (Lei 
Estadual 2.411, de 22 de dezembro de 2010); 

 Lei Complementar Nº. 191, de 31 de 
dezembro De 2008, que regulamenta a 
estrutura administrativa do Poder Executivo do 
Estado do Acre. 
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DEFINIÇÃO DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR 
 

CARGO % VALOR (R$) 

Ministros do Supremo Tribunal 100,00 33.763,00 

Desembargadores Acre 90,25 30.471,11 

Governador 100,00 30.471,11 

Vice-Governador 95,00 28.947,55 

TOTAL  59.418,66 

 
DEFINIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES PÚBLICOS CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 191/2010. 
 

CARGO QUANT % REPRES VALOR TOTAL 

Secretário de Estado 17  24.376,89 414.407,06 
Secretário de Estado 
extraordinário 

2  
24.376,89 48.753,77 

Secretário adjunto 16 90 21.939,19 351.027,16 
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Secretário de Governo 1  24.376,89 24.376,89 

Chefe do Gabinete Civil 1  24.376,89 24.376,89 

Chefe do Gabinete Militar 1  24.376,89 24.376,89 
Controlador-Geral do 
Estado 

1  
24.376,89 24.376,89 

Ouvidor do Estado 1 80 19.501,50 19.501,51 

Assessor Especial 14 90 21.939,19 307.148,76 

Diretor 20 80 19.501,50 390.030,18 

TOTAL 74   1.628.375,98 
 
DEFINIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO CONFORME A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 191/2010. 
 

CARGO EM COMISSÃO VALOR 

CEC 1 1.680,00  

CEC 2 2.240,00  

CEC 3 3.360,00  

CEC 4 4.480,00  
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CEC 5 5.600,00  

TOTAL 17.360,00  

MÉDIA 3.472,00  

QUANTIDADE 560  

TOTAL 1.944.320,00 

 
RESUMO DA DESPESA COM A ESTRUTURA DO EXECUTIVO PRESENTE NA LEI 
COMPLEMENTAR APÓS ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANEADORAS 
 

CARGO VALOR CORTE RESULTADO 
Governador e Vice-
governador 59.418,66  41.593,06 

Estrutura do Estado 1.628.375,98 814.187,99 569.931,59 

CECs 1.944.320,00 972.160,00 680.512,00 

TOTAL/MÊS 3.632.114,64  1.292.036,66 

TOTAL/ANO 47.217.490,38  16.796.476,53 

ECONOMIA   64,43% 
 

Num. 55802 - Pág. 76Assinado eletronicamente por: PEDRO DIEGO COSTA DE AMORIM - 22/09/2018 01:21:21
https://pje.tre-ac.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092201212041900000000052822
Número do documento: 18092201212041900000000052822



 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 77 de 77 
 

 

Num. 55802 - Pág. 77Assinado eletronicamente por: PEDRO DIEGO COSTA DE AMORIM - 22/09/2018 01:21:21
https://pje.tre-ac.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092201212041900000000052822
Número do documento: 18092201212041900000000052822


	Cabeçalho
	Índice
	Documento de Comprovação | NUM: 55802 | 22/09/2018 01:16

