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Sete Pilares para reconstrução de Epitaciolândia 

 

“A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de 

pessoas.”(Montaigne) 

 

Epitaciolândia é uma cidade jovem e promissora, com enorme potencial de crescimento e 

desenvolvimento, tem em sua base econômica o agronegócio, a pecuária e a agricultura, e se tornou 

um polo de educação, um ótimo lugar para construir o seu futuro, um excelente lugar para viver. 

A construção de uma nova Epitaciolândia é a idealização de um projeto que queremos 

compartilhar, convidamos você para participar desse ideal. Queremos não apenas cuidar e melhorar o 

lugar onde vivemos, mas fazer algo novo, algo melhor. 

Epitaciolândia merece estar entre as melhores cidades para viver e investir. O trabalho do povo 

Epitaciolandense precisa ser valorizado com mais investimento para setores produtivos como 

comércio, melhorias e manutenções dos ramais, para nossos agricultores escoarem seus produtos e 

valorização dos servidores públicos para que possam trabalhar com mais dedicação e felizes, 

colocando assim nossa educação, saúde e os demais serviços públicos entre os melhores de nosso 

Estado. 

Nossos princípios são em favor da família e do cidadão, respeito, honestidade, trabalho, 

transparência e paixão pelas pessoas e pela nossa cidade. Isso norteará o nosso mandato. Nossos 

compromissos são com as pessoas, por isso queremos promover uma gestão comprometida com a 

excelência, o combate ao desperdício e a corrupção serão nosso estilo de gestão, prover de maneira 

participativa e integral a cooperação entre os agentes públicos e privados, respeito e dedicação plena 

farão parte da gestão. 

Um dos principais pilares para a construção de uma Nova Epitaciolândia, mais moderna, 

socialmente justa, sustentavelmente planejada e economicamente viável, será a implantação do projeto 

"Epitaciolândia: Melhor cidade do Acre para morar e fazer negócios!”, onde serão criados mecanismos 

de valorização dos moradores de nossa amada cidade. 



Será implantado em Epitaciolândia Infraestruturas com projetos modernos, ecológicos e 

autossustentáveis. Nossa gestão será socialmente justa porque iremos respeita o ser humano de 

maneira integral, oferecendo alternativas de melhoria de vida e possibilidade de crescimento, 

facilitando o acesso da população à serviços de saúde, educação, segurança, moradia, esporte, lazer, 

cultura, de qualidade garantidos pela constituição. 

As políticas públicas serão voltadas para diminuir as desigualdades e injustiças sociais. Será 

sustentavelmente planejada, porque o crescimento deve ter preocupação ambiental, pensando em 

adequar as estruturas físicas já existentes, em ambientes autossustentáveis e criar novas estruturas com 

projetos ecologicamente corretos. 

Implementar políticas de educação ambiental continuada, incentivo à reciclagem de materiais e 

uso equilibrado dos recursos naturais e energia. 

 

 

Sete Pilares para reconstrução de Epitaciolândia 

 

1. Desenvolvimento 

O desenvolvimento da Nova Epitaciolândia virá de maneira planejada e sustentável, com 

justiça, paz e prosperidade para todos. 

O processo de desenvolvimento se dará por meio da criação de "Epitaciolândia: Melhor Cidade 

do Acre para morar e fazer negócios!”, um moderno conceito de Gestão Municipal que facilita a 

visualização e quantificação dos problemas e demandas da zona Rural e Urbana, onde buscaremos 

promover o desenvolvimento, social e econômico, favorecendo a gestão de cada área englobando não 

somente os temas saúde, educação, segurança, habitação, saneamento, esporte e lazer, mobilidade 

urbana, melhorias no setor comercial e incentivos a industrialização, desenvolvimento rural, com 

melhorias de ramais e pontes, incentivo a produção agrícola com ajuda e apoio de maquinários para os 

produtores, essa gestão deverá atender processos participativos, que fomentem a cooperação entre os 

atores, públicos e privados, para o planejamento e a implementação de uma estratégia de 

desenvolvimento integrada. 

As ações serãointersetoriais e integradas visando sinergia e melhor aproveitamento de 

recursos. 

Principais ações propostas: 

• Combate ao desperdício. 

• Gestão administrativa eletrônica integrada. 

• Desburocratização de processos internos. 



• Implantação de sala de licitações aberta para acompanhamento público. 

• Redução do número dos cargos de comissão. 

• Melhoria de infraestruturas públicas. 

• Apoio para instalação de um box para a policia militar no município. 

 

2. Saúde 

Saúde humanizada para todos com dignidade e respeito. Permitir o acesso da população aos 

serviços de saúde e propiciar um atendimento humanizado, voltado para as pessoas é o grande objetivo 

e prioridade do programa "Saúde Humanizada”, onde serão disponibilizadas estruturas especificas para 

melhor atender um maior número de pessoas e serem tratadas com dignidade e respeito. 

Os cidadãos poderão agendar suas consultas, exames e outros serviços, permitindo assim o 

atendimento com hora marcada. Nosso objetivo é criar um sistema unificado de atendimento, tratando 

o cidadão de maneira integral, desde a prevenção ao tratamento, possibilitando umamelhor qualidade 

de vida, mais longa e saudável. Proporcionar dignidade aos cidadãos de Epitaciolândia por meio de um 

melhor serviço de saúde pública. 

Principais ações propostas: 

• Implantação do Programa Saúde Humanizada. 

• Saúde nas Comunidades – unidades móveis para atendimento odontologia, pediatria, 

oncologia, clínica geral, ginecologia. 

• Valorização das equipes multidisciplinares proporcionando uma melhor satisfação dos 

servidores e por consequência um atendimento humanizado a população. 

• Investimento preferencial em saúde preventiva e primária. 

• Melhoria de Infraestrura de saúde. 

• Atendimento ambulatorial + dentista em horário alternativo para atender 

preferencialmente os trabalhadores em jornada diurna. 

• Plantão de ambulância para transporte de pessoas em situação de urgência e emergência 

para o hospital regional Raimundo Chaar. 

• Iniciar o atendimento odontológico diariamente nas unidades de saúde. 

• Implantação do programa “Mais saúde, menos remédio” - práticas interativas 

complementares para promoção do bem estar. 

•        Criação de uma comunidade de tratamento para dependentes químicos e alcoólatras por 

meio de parcerias publico-privada. 



3. Segurança / Liberdade 

Atuação integrada e organizada na prevenção do crime e aumento da segurança. Sendo a 

segurança pública um dos principais fatores para a melhoria da qualidade de vida da população, esta 

deve ser uma das prioridades de “Uma Nova Epitaciolândia”, para isso serão criados mecanismos que 

tragam os agentes de segurança para perto da população e aumentando a prevenção da criminalidade. 

 

Principais ações propostas: 

• 100% das vias urbanas iluminadas até 2024. 

• Combate às drogas –Prevenção através de orientação nas escolas, projetos de esporte, 

lazer, cultura e artes para crianças, adolescentes e jovens. 

• Plano de capacitação e fortalecimento às redes de assistência psicossocial para cuidado e 

tratamento da drogadição e ideação suicida. 

 

4. Educação / Conhecimento 

Educação de qualidade e em tempo integral, respeitando as fases de cada criança.O acesso à 

educação compreende um dos principais fatores para uma população melhor alfabetizada, 

possibilitando maior acesso das pessoas a oportunidades e melhoria de vida.  

A melhoria na qualidade da educação passa necessariamente pela melhor formação, 

capacitação e valorização dos professores e de todos os servidores administrativos que compõe o 

sistema de educação municipal e para isso se fará um programa de Educação Continuada para 

qualificar, capacitar e valorizar não só professores como também os servidores que atuam em outros 

serviços da educação. Criar mecanismos de valorização dos servidores não docentes, proporcionando 

meios para graduação e pós-graduação nas áreas afins a educação, pois entendemos que esses 

servidores merecem atenção e formação, uma vez que lidam diretamente com as crianças. 

Principais ações propostas: 

• Plano Programado de Regularização do Piso Salarial para os professores; 

• Plano Programado de Regularização do Salário Mínimo como salário base e para que 

esse seja evoluído conforme o índice inflacionário; 

• Progressão dos servidores conforme tempo de serviços e formação; 

• Reforma e aprovação do PCCR dos servidores do sistema de educação municipal; 

• Fortalecimento e ampliação das vagas para creches e Pré- Escola; 

• Ações integradas entre educação, esporte, lazer, cultura e saúde; 



• “Projeto Escola Feliz” - Revitalização, manutenção e melhoria de Escolas e Pré- Escolas; 

• Capacitação e valorização dos professores e servidores; 

• Incentivo à cultura, teatro música, dança e cinema; 

• Criação da Fundação Municipal de Cultura; 

• Criação da Fundação Municipal de Esporte; 

• Pré-ENEM com o auxílio de professores voluntários; 

• Recuperação de espaços para a prática de esportes; 

• Construção de creche municipal; 

• Parcerias com faculdades e universidades para prover agentes mobilizadores; 

• Uso de atividades esportivas, culturais e de lazer no contra turno escolar; 

• Adequação de equipamentos esportivos nas escolas para prática infantil; 

• Regular a situação dos vigias; 

• “Projeto ser feliz sem drogas” –ações realizadas mensalmente nos bairros com a 

participação de diversas secretarias para promover lazer, cultura,  dança,  saúde, etc., em parceria com 

a Polícia Militar através do PROERD. 

 

5. Mobilidade 

Mobilidade urbana: trânsito, acessibilidade, sistema cicloviário. Uma cidade moderna possui 

um bom planejamento em seu sistema de mobilidade urbana e faz uso da engenharia de tráfego e de 

soluções eficazes para um melhor desenvolvimento e fluidez do transito.Epitaciolândia precisa 

adequar-se ao crescimento crescente de sua população e do número de veículos cada vez maior. 

A preocupação com um trânsito voltado para as pessoas, promover uma mudança de 

mentalidade com relação ao respeito no transito e possibilitar uma maior acessibilidade às diferentes 

necessidades é uma de nossas prioridades. 

A melhoria do acesso e circulação entre Epitaciolândia e Brasiléia, bem como melhora de sua 

infraestrutura para a otimização de sua utilização, são objetivos prioritários nesta gestão. 

Principais ações propostas: 

• Bom caminho – projeto de calçamento e acessibilidade. 

• Melhoria dos abrigos e paradas de ônibus. 

• Lombadas elevadas. 



• Plano para implementação de ciclofaixas e ciclovias. 

• Criação do conselho de mobilidade urbana. 

 

6. Esporte / Cultura 

O município de Epitaciolândia conta com uma população de mais de 18 mil habitantes, onde 

com o passar dos anos temos acompanhando o descaso e o esquecimento nas áreas da cultura e do 

esporte.O presente plano de gestão tem por finalidade resgatar e incentivar as práticas culturais e 

esportivas, dentro do nosso município, tanto nas áreas urbanas como na área rural. Buscamos o 

incentivo e o protagonismo dos jovens, bem como não esquecer as nossas crianças, adultos e idosos, 

contemplando todas as áreas culturais e esportivas. 

Sabemos da importância do esporte na saúde e no trabalho integrado com a sociedade na busca 

da valorização dos nossos talentos, sabemos também da importância que a cultura tem perante a 

sociedade, no que diz respeito ao resgate das nossas tradições. 

 

Plano de cultura: 

• Criação do calendário cultural anual. 

• Resgate aos festejos juninos, trazendo competições de quadrilhas juninas e incentivo a 

criação e manutenção das quadrilhas juninas existentes no município. Criação do ARRAIAL 

CULTURAL de Epitaciolândia. 

• Resgate e manutenção da fanfarra municipal de Epitaciolândia BANMEP. 

• Criação da escola de música e coreografia. 

• Concurso municipal de fanfarras de Epitaciolândia. 

• Implementação do projeto Sexta Cultural, que irá fomentar a economia e valorizar nossos 

talentos e artesões. 

• Criação e manutenção do coral municipal em parceria com a Secretaria de educação e as 

escolas.  

• Criação e incentivo aos grupos de teatro do município, para apresentação e circulação de 

espetáculos pelos bairros e pela zona rural. 

• Festival estudantil da canção com categorias para Alunos e ex-alunos. 

• Valorização dos grupos de batalhas de rimas, com apoio aos eventos e incentivo às 

competições. 

• Criação de concursos de COSPLAY. 



• Montar o sistema municipal de cultura, juntamente com o conselho municipal de cultura 

e órgãos competentes. 

• Incentivo e valorização aos grupos de dança existentes no município. Realização do 

concurso de dança municipal. 

• Expansão do projeto Circuito Country. 

• Cinema nas comunidades rurais e nos bairros. 

• Feira gastronômica com valorização dos produtos da nossa região. 

• Projeto circulando, levando esporte e cultura para as comunidades de difícil acesso. 

• Valorização, incentivo e apoio a semana evangélica de Epitaciolândia. 

• Valorização, incentivo e apoio as festividades de São Sebastião. 

• Resgate cultural da história do município de Epitaciolândia, através de documentários e 

exposições. 

• Feiras de artesanatos. 

 

Plano de Esporte: 

 

• Criação do calendário esportivo anual. Contendo todas as 

atividades esportivas a serem trabalhadas durante os quatro anos de gestão pública. 

• Campeonato municipal de Futsal, nas categorias sub 12, 14, 17, adulto e máster, 

masculino e feminino. 

• Corrida de ciclismo e de pedestres 

• Campeonato de voleibol e basquete nas categorias masculino e feminino. 

• Campeonato de handebol e realização de copas como handebol da meia noite. Nas 

categorias masculino e feminino. 

• Campeonato de futebol, a ser realizado no estádio

 municipal de Epitaciolândia, em várias categorias. 

• Incentivo aos campeonatos de futebol que acontecem nas comunidades rurais de 

Epitaciolândia. Estabelecendo um calendário com os dirigentes de comunidades. 

• Reforma e melhorias das quadras municipais de esportes. 

• Reforma do ginásio municipal de Epitaciolândia e abertura do mesmo aos munícipes, 

para realização das práticas esportivas. 



• Projeto zumba na praça para os servidores públicos e para a população de forma geral. 

Onde o projeto vai circular pelas praças do município, não ficando somente no centro e sim atendendo 

os bairros. 

• Feira e campeonato de games digitais, juntamente com a criação da liga municipal de 

games digitais. 

• Incentivo aos esportes de artes marciais. 

• Reforma e manutenção dos equipamentos para ginastica instalados na praça do bairro 

Jose Hassem. 

• Incentivo e valorização as competições esportivas e culturais de rodeios, vaquejadas, 

prova de laço, três tambores e todas as provas que forem do âmbito da cultura country, juntamente 

com a valorização dos grupos de rodeio do nosso município. 

• Criação dos jogos escolares municipais, em parceria com a Secretaria de Educação 

municipal, abrangendo nossas escolas. 

• Criação dos times municipais, para representar Epitaciolândia nas modalidades esportivas 

em nível de estado. 

• Apoio aos grupos de caminhadas do bairro Aeroporto e buscar projetos a nível estadual e 

federal para criação de uma pista de caminhada no bairro Aeroporto, para facilitar a todos os 

munícipes. 

• Reforma e ampliação do estádio municipal. 

• Buscar parceria com as federações esportivas estaduais e de outros municípios para 

realização dos eventos. 

• Criação do conselho municipal de esporte, juntamente com o sistema municipal de 

esporte. 

 

 

7. Agricultura 

A produção de alimento é a base para a sustentação humana.Temos uma cidade essencialmente 

agrícola, com sua base no agronegócio e sustentada pela agricultura familiar, nossa economia gira, 

prioritariamente, deserviços  e produtos agrícolas e para melhorar nossa cidade precisamos melhorar as 

condições das famílias que vivem e produzem no campo, melhorar sua condição e permanência nas 

áreas rurais, melhorando a educação de escolas rurais, a segurança, as vias de acesso e transporte de 

produtos, otimizando assim o rendimento de suas propriedades. 

Principais ações propostas: 

• Incentivo à criação de associações e cooperativas rurais. 



• Incentivo à piscicultura, a criação de animais de pequeno, médio e grande porte. 

• Incentivo ao plantio de grãos bem como estudo para a criação de um silo para secagem de 

grãos. 

• Fortalecimento da produção de laticínios e derivados. 

• Fomentar o comércio de produtos oriundos da agricultura municipal. 

• Manutenção e readequação de estradas rurais. 

• Fortalecimento da agricultura familiar. 

• Melhoria de transporte escolar e das escolas na área rural. 

• Manutenção e reestruturação da feira e do mercado municipal. 

• Merenda escolar ser comprada preferencialmente de nossos produtores. 

• Mecanização (preparo da terra).  

• Buscade insumos para a preparação do solo. 

• Parceria com profissionais como técnicos agrícolas e veterinários. 

• Proporcionar condições para a escoação de grãos durante todo o ano. 

 

Considerações Finais 

O précandidato a prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes e seu vice, António Soares, vem 

registrar seu compromisso e amor por Epitaciolândia, e para isso torna público o presente documento 

oficializando suas propostas por uma “Nova Epitaciolândia”. 

A “Nova Epitaciolândia” que crescerá sustentada em uma gestão moderna e responsável, séria 

e comprometida em tornar nossa cidade ainda melhor. 

Quero administrar Epitaciolândia para dar a ela o lugar que lhe é merecido, como cidade 

pujante, promissora e sempre hospitaleira, lugar de destaque, modelo entre as cidades acreanas. 

Entendo que devemos cuidar da cidade para fazer as pessoas felizes e para isso devemos pensar 

em famílias seguras, com trabalho, renda e um Poder Público que cumpra a suas funções, fortalecendo 

especialmente a economia da cidade e da região objetivando prosperidade e melhoria na qualidade de 

vida. 

Estes são os pilares da construção de uma nova Epitaciolândia, a Epitaciolândia moderna, mais 

justa, mais limpa, com menos desperdício, livre dos abusos e da corrupção: 



É com grande entusiasmo que propomos estas ideias à apreciação da população de 

Epitaciolândia, com o sentimento de pertencer a essa cidade e de poder contribuir para um futuro 

melhor de nossas famílias. 

Convicto de que podemos juntos construir uma nova Epitaciolândia, mais moderna, 

socialmente justa, sustentavelmente planejada e economicamente viável, convido você cidadão (ã) 

Epitaciolândense a participar deste grande Projeto de “Uma Nova Epitaciolândia”. 

Pedimos a benção e a capacitação de Deus para esse maravilhoso projeto que me comprometo 

empreender com muito zelo e dedicação. 

 

 

 

Candidato a Prefeito Municipal de Epitaciolândia 

Sérgio Lopes 

 

 

Candidato a Vice-Prefeito Municipal de Epitaciolândia 

António Soares 

 

 


