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1.0	  DIAGNÓSTICO	  E	  PRINCIPAIS	  	  
INDICADORES	  DO	  MUNICÍPIO	  
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O  município do Bujari é  localizado no nordeste do estado do Acre. Limita ao 

norte com o Amazonas, ao sul com o município de Rio Branco, a leste com o 

município de Porto Acre e a oeste com o município de Sena Madureira.  

Possui uma área de 3 467,681 km², com uma densidade demográfica 

(hab/km²) de 2,79, sendo que em 2010 possuía um IDHM de 0,589 situando-se 

na 11ª posição em nível estadual. 

A origem de Bujari está ligada, 

comercialmente, ao Extrativismo 

Vegetal, sendo que o mesmo era 

uma colocação de seringa 

chamada "Bujari" e que pertencia 

ao Seringal Empresa fundado pelo 

cearense Neutel Maia, em 28 de 

dezembro de 1882. 

Quando o Acre foi elevado à categoria de Estado, residiam, no Bujari, três 

famílias que viviam da borracha e de pequenas agricultura. Porém, o primeiro 

avanço populacional considerado, data de 1969 quando por ocasião da 

construção da BR-364 muitas famílias começaram a instalar-se às margens da 

estrada. O 5º Batalhão de Engenharia e Construção estava efetuando a 

construção da BR quando seu comandante exigiu que muitas famílias 

afastassem suas residências, fazendo com que muitos moradores perdessem o 

espaço que ocupavam. O problema agravava-se até que em 1978, uma 

comissão de moradores foram ao palácio Rio Branco, falar com o governador 

Geraldo Gurgel de Mesquita que, para resolver o problema, comprou uma área 

de dez hectares de terras, dividiu-a em lotes urbanos e distribuiu-os entre as 

famílias prejudicadas. 

1.1-‐	  Dados	  Geográficos	  e	  Formação	  
Histórica	  
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O Povoado  foi elevado à categoria de Vila, em 1986. Todavia, somente em 

1992 foi elevado categoria de município e distrito com a denominação de 

Bujari, pela Lei Estadual n.º 1.031, de 28-04-1992, alterada pela Lei Estadual 

n.º 1.066, de 09-12-1992, desmembrado de Rio Branco. Assim permanecendo 

em divisão territorial datada de 20071. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1	  Confederação	  Nacional	  de	  Municípios:	  http://www.cnm.org.br	  
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As estimativas populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE, apontam que o município de Bujari possuía, em 2015, uma 

população estimada de 9.339 habitantes, que representa a décima oitava maior 

população do Estado. A figura abaixo demonstra mostra a evolução da 

população do município no período compreendido entre 2011-2015. 

 

Figura 1 – Evolução da População do Município (2010-2015)  

 

 

Com base nas informações, percebe-se uma evolução lenta no ritmo de 

crescimento populacional no período analisado, com uma tendência média de 

2% ao ano. Outro dado importante refere-se a característica locacional dessa 

população que segundos dados do IBGE é descrita através do Infográfico 

abaixo. 
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1.2	  -‐	  Demografia	  
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Figura 2 – Pirâmide Etária (Censo Demográfico – 2010) 
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O Produto Interno Bruto (PIB) do município do Bujari, em 2012, foi de R$ 

182,06 milhões sendo o 18º maior PIB entre as 22 cidades acreanas. 

A atividade mais importante da economia do município é agropecuária com 

participação no valor adicionado de aproximadamente 61%, seguido pelo setor 

de Serviços (34%), e tendo a indústria, como menor atividade econômica, com 

apenas 3% do Valor adicionado. 

 

Figura 3 – Valor Agregado da Produção (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PIB per capita do município com base nos dados do IBGE de 2013 é da 

ordem de R$ 13.352,19, sendo o 6º maior do estado. 

	  

	  

 

	  

1.3	  -‐	  Economia	  
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Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do município 

do Bujari foi de 0,589, ressalta-se que quanto mais perto de um, maior é o 

grau de desenvolvimento, e quanto mais próximo de zero, pior é o 

desenvolvimento. 

Na oportunidade é salutar algumas considerações sobre a importância desse 

indicador, que em suma permite conhecer a realidade do desenvolvimento 

humano em determinada localidade. É notório hoje a concepção que 

desenvolvimento não se resume à perspectiva do crescimento econômico, mas 

inclui uma série de outros fatores de forma a fomentar o debate, 

instrumentalizando a sociedade sobre o estado da qualidade de vida nos 

municípios, estimulando a concertação de atores de forma a protagonizar 

atividades e políticas inovadoras para a superação dos desafios locais rumo ao 

desenvolvimento humano. Dessa forma, o município mesmo com as 

dificuldades estruturais apresentadas pela falta de infraestrutura urbana, bem 

como pela atividade econômica incipiente, o IDHM do município demonstra que 

o município é o 11º mais desenvolvido do Estado. 

Tabela 1 – IDHM Municipal (2010) 

 

 

 

 

 

 	  

1.4	  -‐	  Desenvolvimento	  Social	  
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Conforme Ministério do Desenvolvimento Social, no município do Bujari, o total 

de famílias beneficiadas no Cadastro Único em julho de 2016 foi de 1.276, 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Famílias Beneficiadas Cadastro Único Social – 07/20162 

Ordem	   Município	  
Número	  de	  
Famílias	  

Beneficiadas	  

1	   RIO BRANCO	              25.869 	  

2	   CRUZEIRO DO SUL	              10.211 	  

3	   TARAUACA	                6.004 	  

4	   SENA MADUREIRA	                5.667 	  

5	   FEIJO	                5.211 	  

6	   BRASILEIA	                3.406 	  

7	   MANCIO LIMA	                2.854 	  

8	   SENADOR GUIOMARD	                2.709 	  

9	   MARECHAL THAUMATURGO	                2.609 	  

10	   PORTO ACRE	                2.461 	  

11	   RODRIGUES ALVES	                2.276 	  

12	   XAPURI	                1.977 	  

13	   ACRELANDIA	                1.781 	  

14	   PLACIDO DE CASTRO	                1.738 	  

15	   EPITACIOLANDIA	                1.647 	  

16	   MANOEL URBANO	                1.395 	  

17	   PORTO WALTER	                1.370 	  

18	   BUJARI	                1.276 	  

19	   JORDAO	                1.151 	  

20	   CAPIXABA	                1.127 	  

21	   ASSIS BRASIL	                1.099 	  

22	   SANTA ROSA DO PURUS	                   666 	  

 

                                                
2	  Disponível	  em	  https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio/04.01.00-‐00_00.asp	  
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Em relação ao diagnóstico da área de educação e em conformidade com os 

dados do último Censo do IBGE (2010), a população residente (acima de 15 

anos de idade) alfabetizada é de 4.147 com uma taxa de analfabetismo de 

25,17%. 

Conforme dados atualizados do IBGE em 2015 no Bujari a rede pública de 

ensino teve um total de 3.036 matrículas, sendo 2.251 no Ensino Fundamental, 

441 Ensino Médio, 344 Ensino pré-escolar. 

Em relação ao número de escolas segundo dados do MEC em 2015 a rede 

pública de ensino possuía 52, distribuídas em 35 Ensino Fundamental, 11 

Ensino Médio e 6 de Ensino Pré-escolar. 

O Índice de Densenvolvimento da Educação Básica do município – IDEB/2013 

do município apresenta um situação de atenção em referência as metas 

nacionais (4,5 Séries Iniciais e 3,9 séries finais), o município alcançou 4,4 nas 

séries iniciais  e 3,9 nas finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5	  -‐	  Educação	  
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Segundo dados do CENSO (2010) a realidade de saúde no município é bastante 

complexa. A cidade na época contava apenas com dois estabelecimentos de 

saúde.  

Atualmente a cidade conta com três unidades, sendo duas na área urbana 

(Maria Iza Viana e Raimunda Porfirio) e uma na Zona Rural as margens do Rio 

Antimary. 

Em relação a mortalidade infantil os dados apresentados para o município são 

elevados comparados com a média nacional e estadual com o número de 975 

óbitos a cada 100 mil habitantes, conforme dados de 2013 do Ministério da 

saúde. 

	  

Figura 4 – Dados sobre mortalidade Infantil (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6	  -‐	  Saúde	  
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Os dados referente a atenção básica através do atendimento da estratégia de 

saúde na família (ESF) no município demonstram o espaço grande de evolução 

para esse segmento. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização 

da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica 

por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial 

de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de 

ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade 

Abaixo segue os dados de cobertura em todo estado: 

Figura 5 – Estratégia de Saúde na Família – Acre (2008-2011) 	  
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2.	  PROPOSTAS	  DOS	  PRINCIPAIS	  
PROGRAMAS	  E	  PROJETOS	  	  
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2.1.1 – Manutenção de Ramais para Escoamento da Produção 

Para o escoamento da produção rural, assim como a entrada de insumos 

para estimular a produção agrícola, as estradas vicinais (ramais) 

necessitam ter condições de trafegabilidade, para que se possa transitar e 

assim comercializar os produtos produzidos durante todo o ano. Baseado 

nisso, o projeto propõe revitalização e conservação anual da malha de 

ramais no município, realizando serviços de reparo, abertura, drenagem e 

seus dispositivos auxiliares como bueiros e pontes. 

Objetivos: 

• Assegurar a trafegabilidade durante todo ano; 

• Possibilitar o escoamento da produção rural; 

• Acesso aos serviços básicos, como: saúde, educação e segurança. 

 

2.1.2 – Garantia do Transporte para Escoamento da Produção 

Familiar 

Apoio à comercialização das mercadorias oriundas da produção familiar 

através da disponibilização de meios de transporte para levar os produtos 

aos mercados consolidados. Essa ação será desenvolvida em parceria 

direta com as comunidades locais através da organização comunitária. 

Nesse contexto, essa estratégia garante aos produtores a venda dos 

produtos por um preço justo no mercado consumidor, evitando assim 

“atravessadores”, garantindo a margem de lucro da produção primária. 

Objetivos: 

• Logística de transporte da produção familiar; 

• Garantia de segurança para o pequeno produtor; 

2.1	  -‐	  Desenvolvimento	  Econômico	  e	  
Produção	  
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• Fortalecimento da produção familiar; 

• Relação pequeno produtor com mercado consumidor; 

• Garantia condições para o escoamento da produção dos ribeirinhos. 

 

2.1.3 – Compra Direta da Produção Familiar 

Devido as dificuldades de produção e comercialização dos produtos 

familiares, quer seja pela falta de condições de transporte ou pela baixa 

produção, gerando preços que não são tão atrativos ao mercado 

consumidor, a prefeitura utilizará o Programa de Aquisição de Alimentos – 

PAA em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – 

MDSA garantindo a aquisição direta dos produtos oriundos da produção 

familiar para utilização na merenda escolar e nas unidades de saúde do 

município. 

Objetivos: 

• Incentivar o desenvolvimento da Agricultura familiar; 

• Segurança de compra dos produtos agropecuários; 

• Fortalecimento da produção familiar. 

 

2.1.4 – Fomento das Cadeias Produtivas Prioritárias 

Parceria direta com os produtores locais e poder público estadual para 

definir e priorizar as políticas publicas para as principais cadeias produtivas 

locais. Sugestão de cadeias produtivas para atuação consolidada: 

• Castanha (implantação de uma fábrica de castanha no município); 

• Piscicultura (revitalização da fábrica de embutidos); 

• Fábrica de processamento de produtos derivados da mandioca; 

Hortifrutigranjeiro; 
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• Pecuária; 

• Produção de grãos. 

Objetivos: 

• Atuar em cadeias produtivas prioritárias; 

• Orientar os investimentos e políticas públicas da área de produção; 

• Fomentar a iniciativa privada para implantação de estruturas 

industriais de suporte a produção; 

 

2.1.5 – Assistência Técnica para as Cadeias Produtivas Prioritárias 

Fomento a assistência técnica vinculada a produção visando esclarecer 

dúvidas dos pequenos produtores, orientação de procedimentos padrões, 

bem como apresentação de novas tecnologias para otimizar a produção e 

melhorar os resultados para o produtor. A visão de cadeia produtiva ajuda 

os responsáveis pela tomada de decisão a tratar da questão de acesso a 

insumos e mercados na abordagem das atividades produtivas. 

Objetivos: 

• Cooperação com o poder público estadual e federal para assistência 

técnica ao produtor; 

• Auxílio no profissionalismo, competência administrativa e gerencial; 

• Forte compromisso com a qualidade (matéria-prima, processos de 

produção, embalagem e transporte, etc.). 

 

 

2.1.6 – Atração de Investimentos industriais Privados 

Fomentar a iniciativa privada para investimentos no município gerando 

emprego e renda em nível local. Essa ação também inclui a orientação e 
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auxilio as empresas existentes para alinhamento dos métodos de trabalho 

que permitam que se alcance eficiência e eficácia dentro das organizações. 

Objetivos: 

• Implementar políticas de atração de investimentos (subsídios 

tributários, infraestrutura logística, dentre outros); 

• Incentivar a desconcentração industrial no estado atraindo 

indústrias para o município; 

• Estímulo à interiorização da implantação de atividades produtivas; 

• O fortalecimento da rede de instituições voltadas para o 

desenvolvimento socioeconômico e a absorção e disseminação de 

novas tecnologias; 

• A atração e o fortalecimento de empresas locais de base tecnológica 

e; 

• A geração e o incremento de cadeias produtivas. 

 

2.1.7 – Mecanização da Produção 

Atuar efetivamente com a mecanização agrícola visando ajudar o produtor 

a preparar o solo para a plantação, manutenção da lavoura, plantio e a 

colheita  eficientes. Provenientes da aplicação dos inúmeros 

conhecimentos técnicos e práticos de cultivo que visam à obtenção de alta 

produtividade. 

Objetivos: 

• Melhor utilização dos recursos disponíveis; 

• Preocupação com o meio ambiente e bem estar das pessoas 

envolvidas neste árduo trabalho; 

• Racionalização dos custos; 

• Aumento da lucratividade para o produtor; 
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• Conhecimento sustentável para garantir a utilização desses recursos 

pelas gerações futuras; 

• Emprego adequado dos equipamentos e máquinas agrícolas. 
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2.2.1 - Implantação de Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados (URAP) 

A implantac ̧ão de uma URAP no município, para prestação de atendimento 

ambulatorial em várias especialidades, serviços laboratoriais e atendimento 

em horário estendido.  

Essa URAP prestará serviços complementares às atividades das restantes 

unidades funcionais do ACES e contribuir para a promoção da saúde e 

prevenção da doença na população da sua área geográfica, para obter 

ganhos em saúde sustentáveis ao longo do ciclo de vida. 

 

Objetivos:  

 

• Implantar 01 (uma) unidade de recursos assistenciais partilhados 

(URAP); 

• Ofertar cuidados em áreas como fisioterapia, higiene oral, 

psicologia, nutrição, serviço social, terapia ocupacional, diagnóstico 

radiológico e laboratorial, dentre outros. 

 

2.2.2 - Qualificação dos Profissionais da Saúde 

Implantar um programa institucional de capacitação para todos os 

servidores municipais de saúde, incluindo cursos presenciais, intercâmbios, 

palestras, oficinas com intuito de aprimoramento das habilidades 

cognitivas para melhoria do atendimento de saúde primária a comunidade. 

Objetivos:  

• Implantar Programa de Qualificação dos Profissionais da Saúde 

• Valorizar os servidores da saúde municipa; 

2.2	  -‐	  Saúde	  e	  Saneamento	  
Ambiental	  Integrado	  
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• Consolidar e expandir o conhecimento geral e especifico nas áreas 

determinadas; 

• Elevar o nível de satisfação dos servidores e a consequente 

melhoria na prestação de serviços a população. 

 

 

2.2.3 - Projeto Saúde da Familia 

Reorganização da atenção básica no município, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde - SUS, como estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação do sistema existente. 

Os agentes de saúde devem estar diretamente inseridos na estratégia de 

atendimento do SUS, sendo o primeiro contato da população com o 

sistema.  

Objetivos: 

• Atuar efetivamente com a estratégia de atendimento do programa 

incluindo ações na área rural. 

• Implantar novas equipes multiprofissionais para viabilizar a 

execução do programa no município. 

• Garantir o acesso da população rural aos serviços de atenção básica 

e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. 

 

2.2.4 - Projeto Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação 

permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da 

qualidade de vida da população nas Escolas do Bujari. Essa é a questão 

que nos guiou para elaboração da metodologia das Agendas de Educação 

e Saúde, a serem executadas como projetos didáticos nas Escolas. 



 
23 

O PSE é de fundamental importância compreender a Educação Integral 

como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno 

desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas 

das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, 

recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos. 

Objetivos: 

 

• Contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de 

ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. 

• Levar ações de saúde preventiva aos estudantes da rede pública; 

 

2.2.5 - Saúde Preventiva 

Desenvolvimento de ações de prevenção e de educação sobre diferentes 

aspectos que envolvem a saúde e a qualidade de Vida . Por meio de 

atividades diversificadas (dinâmicas, vivências, palestras programa de 

reeducação alimentar, saúde mental e atividade física), o programa se 

propõe a estimular a manutenção da saúde e controle de doenças. O 

programa também procura incentivar a recuperação da auto-estima e sua 

inserção social, despertando para conceitos como cidadania, autonomia e 

liderança. 

 

Objetivos: 

• Discussões sobre os principais aspectos relacionados ao 

sedentarismo. 

• Orientações acerca dos fatores de risco para o desenvolvimento do 

Diabetes Mellitus e da Hipertensão Arterial e também outras 

doenças que acometem as pessoas após os anos. 

• Levantamento dos principais fatores do dia-a-dia que dificultam o 

auto cuidado e controle das doenças. 
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• Atividades motivacionais para mudança de hábitos e prevenção de 

comportamentos de risco. 

• Orientações específicas sobre a alimentação do diabético e do 

hipertenso. 

• Inclusão em aulas Atividade Física elaboradas de acordo com as 

necessidades dos clientes. 

• Avaliações periódicas realizadas por enfermeiras nas residências. 

 

 

2.2.6 - Projeto Caravana da Saúde 

O projeto visa levar atendimento de saúde básica para as comunidades 

rurais do município. Essa ação será prestada através de consultas médicas 

e odontológicas, atendimento ambulatorial, entrega de medicamentos e 

exames. 

O projeto está em conformidade com  Sistema Único de Saúde - SUS, 

fundamentados na universalidade, integralidade e equidade, buscando 

uma estratégia de oferta de serviços em várias dimensões: promoção 

prevenção, cuidado, proteção, tratamento, enfim produzindo saúde. 

 

Objetivos: 

• Apresentar alternativa para o atendimento ambulatorial nas 

comunidades rurais; 

• Prestação de serviços de saúde para as comunidades mais distantes 

da sede do município. 

 

2.2.7 - Plano de Saneamento Básico 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) tendo como 

objetivo a definição das principais diretrizes, objetivos e metas do Sistema 
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Integrado de Saneamento, incluindo: abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais. 

Objetivos: 

• Estabelecer um planejamento das ações de saneamento, atendendo 

aos princípios da política nacional 

• Envolver a sociedade no processo de elaboração das políticas 

públicas de saneamento através de uma gestão participativa 

considerando a melhoria da salubridade ambiental a proteção dos 

recursos hídricos universalização dos serviços desenvolvimento 

progressivo e promoção da saúde pública. 

 

2.2.8 - Implantação de Aterro Sanitário 

A disposição final dos resíduos sólidos é um grande desafio para as 

políticas públicas de desenvolvimento urbano das cidades, pois está 

diretamente associada à qualidade ambiental e à saúde pública. Nesse 

contexto, o município do Bujari, apresenta uma situação crítica, tendo em 

vista que todo lixo do município é transportado para Unidade de 

Tratamento de Resíduos Sólidos - UTRE em Rio Branco (distante 40 km da 

sede do município). 

 

Objetivo: Iimplantação em parceria com os Governos Federal e Estadual 

de 01 (um) Aterro Sanitário para disposição final dos resíduos sólidos; 

Quando o lixo não é recolhido, a cidade fica com mau aspecto e mau 

cheiro. É isto que costuma incomodar mais diretamente a população, que 

passa a criticar a Administração Municipal.  
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2.2.8 - Projeto Cidade Limpa 

Criação de um sistema efetivo de coleta e transporte de lixo evitando 

proliferação de vetores causadores de doenças. 

A Prefeitura deve atender indistintamente a toda a população. Para tanto 

deve ser capaz de promover alternativas eficientes visando atender as 

necessidades da população. 

 

Objetivos: 

• Contribuir para a   diminuição de proliferação de doenças causadas 

pelos vetores presentes no lixo. 

• Estruturar a coleta regular de lixo. 

• Implantar lixeiras comunitárias. 

• Implementar a coleta de lixo em áreas rurais. 
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2.3.1 - Projeto: Ampliação de Atendimentos nos CRAS e CREAS 

 

Na Proteção Social Básica, a Secretaria Municipal implantou um Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, na cidade do Bujari.  Os CRAS 

são aparelhamento que prestam atendimento às famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social na extrema pobreza, sem acesso aos 

direitos fundamentais, através da intervenção preventiva às famílias em 

suas comunidades. 

Na área da Proteção Social Especial foi implantado um Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, na capital. Os 

CREAS são aparelhamento que prestam atendimento às famílias e 

indivíduos onde já ocorreu a incidência de direitos violados (violência 

física, psicológica, sexual e negligência às populações de crianças e 

adolescentes, idosos, mulheres e pessoas em situação de rua). 

Todavia, estas unidades implantadas no município não possuem 

funcionamento satisfatório de forma que grande parte da população não 

se beneficia dos instrumentos e assistência que deveriam ser prestados. 

Dessa forma, o projeto em questão visa ampliar o atendimento prestados 

nos CRAS e CREAS atualmente instalados e promover a modernização da 

estrutura existente. 

 

Objetivos: 

• Potencializar em caráter emergencial o serviço do Programa de 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos para atendimento 

às crianças e adolescentes, idosos vítimas de violência. 

2.3	  -‐	  Assistência	  Social	  
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• Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria 

da sua qualidade de vida; 

• Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, 

possibilitando a superação de situação de fragilidade social 

vivenciada. 

 

2.3.2 - Atenção Especial as Pessoas com deficiência.  

Segundo resultados divulgados pelo IBGE, do Censo 2010, o País possui 

45,6 milhões de pessoas com alguma deficiência, o que representa 

23,91% da população. Mas, ao difundirmos esse conjunto de iniciativas, 

estamos pensando numa sociedade mais justa e plural para todos os 190 

milhões de brasileiros, afinal de contas quando as pessoas com deficiência 

estão incluídas, toda a sociedade ganha. 

Objetivo: 

• Discutir a Atenção Especial as Pessoas com Deficiência no que pese  

á saúde, acessibilidade e inclusão social. 

 

2.3.2 - Caravana da Cidadania Unidos pelo Bujari 

Serviços gratuitos à comunidade do Bujari, aproximando a população aos 

serviços públicos. Os serviços consistem orientações jurídicas, retirada de 

documentos pessoais tais como Carteira de Identidade, Reservista, 

Carteira de Trabalho, cadastro de Título Eleitoral, habilitação de 

casamento, Certidão de Nascimento, atendimento do posto do INSS, 

aferição da pressão arterial, da taxa de glicemia e triagem oftalmológica. 

Objetivos: 

• Oferecer a população os serviços básicos municipais, buscando a 

valorização do respeito e companheirismo cívico; 
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• Proporcionar as famílias atividades extras e criativas; 

• Estimular a participação da familia. 
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2.4.1 – Elaboração do Plano Diretor do Município 

O Plano Diretor está definido no Estatuto das Cidades como instrumento 

básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da 

expansão urbana do município.  Bujari atualmente não possui um Plano 

Diretor. 

Objetivos: 

• Garantir o atendimento das necessidades da cidade; 

• Garantir uma melhor qualidade de vida na cidade; 

• Preservar e restaurar os sistemas ambientais; 

• Promover a regularização fundiária; 

• Consolidar os princípios da reforma urbana; 

 

2.4.2 – Sustentabilidade e Inovação na Habitação Popular 

Para melhorar a nossa cidade, a Prefeitura vai começar por um lugar 

especial: a sua casa! 

Projeto Municipal de Habitação Popular será destinado à população cujo 

nível de renda dificulta ou impede o acesso à moradia, como também 

aqueles que possuem moradias em condições inadequadas. 

Objetivos: 

• Possibilitar a realização de reformas em unidades habitacionais, 

visando trazer melhoria para as casas que se encontrem sem as 

devidas condições de moradia, através da construção de banheiros, 

cômodos, instalação de piso, cobertura, redes elétricas, hidráulicas 

2.4	  -‐	  Modernização	  e	  
Desenvolvimento	  Urbano	  
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e sanitárias. Com o projeto, cada família receberá um kit com 

material de construção. A contrapartida da família é entrar com a 

mão-de-obra. A Prefeitura realiza ainda a elaboração dos projetos, 

acompanha as obras e seleciona as famílias; 

• Implantação de novos conjuntos habitacionais, buscando parcerias 

com o Governo Estadual e Federal. 

 

2.4.3 – Iluminação Pública 

Por ser um serviço essencial para a qualidade de vida da população 

durante à noite, a Iluminação Pública deverá ser implantada a fim de 

garantir a segurança pública no tráfego de veículos e pedestres e contribui 

para o desenvolvimento social do município. 

Objetivos: 

• Instalação de dispositivos elétricos ao longo dos passeios públicos 

existentes com também aqueles que serão implantados; 

• Iluminação dos principais espaços públicos, com o intuito de 

garantir a segurança e promover a interação a população. 

 

2.4.4 – Modernização Digital 

Promover a modernização de todos os órgão públicos do município, 

através da implantação de infraestrutura de conexão por meio de 

construção de redes hierárquicas de telecomunicações. 

Objetivos: 

• Dar celeridade na prestação de serviços ao cidadão; 

• Promover a Integração das políticas públicas; 

• Modernizar a distribuição da banda larga (cabeamento ótico ou 

radiofrequência); 
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• Promover a inclusão digital; 

• Promover maior facilidade aos cidadãos para o uso de serviços 

municipais, estaduais e federais. 

 

2.4.5 – Tele Centro 

Espaços criados com o intuito de promover a integração da população com 

o meio digital. Disponibilizando computadores interligados a rede de 

computação, promovendo assim o desenvolvimento local em várias 

dimensões. 

Objetivos: 

• Navegação na Internet livre e assistida; 

• Disponibilização de cursos ou oficinas de capacitação online; 

• Atividades formativas e profissionalizantes; 

• Estimular o espaço de integração de forma a promover 

desenvolvimento cultural; 

• Servir como o opção lazer. 

 

2.4.6 – Revitalização da Praça Central  

O espaço é utilizado pela população diariamente, no entanto, devido as 

condições atuais o índice de visitantes tem reduzido. A proposta é reforma 

e ampliar a área da praça com o intuito de fortalecimento social 

Objetivos: 

• Reforma da estrutura existente; 

• Ampliação e arborização da área; 

• Instalação de playground; 
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• Construção de quiosques. 

 

2.4.7 – Recuperação de Vias Urbanas e  revitalização de Calçadas 

Algumas ruas e calçadas encontra-se depreciadas devido as ações 

intempéries, dessa forma, faz-se necessária a revitalização para garantir o 

direito constitucional de ir e vir. 

Objetivos: 

• Garantir acessibilidade a todos os moradores; 

• Evitar acidentes envolvendo transeuntes que necessitam trafegar 

pelos eixos das ruas, pela falta de manutenção das calçadas. 

 

2.4.8 – Construção de Ciclovias 

Grande parte da população faz o seu deslocamento utilizando as bicicletas 

como meio de transporte, mas eles dividem o espaço com os carros nas 

ruas, deixando assim os ciclistas expostos a acidentes. 

Objetivos: 

• Reduzir os acidentes envolvendo ciclistas; 

• Estimular a aquisição do meio de transporte reduzindo assim a 

emissão de gases poluente e preservando o meio ambiente. 

 

2.4.9 – Rodoviária Municipal 

 

Construção de um micro terminal rodoviário para dar suporte aqueles que 

se deslocam até o município ou aqueles que pretendem seguir do 

município para as outras localidades. 
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Objetivos: 

• Local fixo para embarque e desembarque de passageiros nos ônibus 

que circulam intermunicipal; 

• Comercialização de bilhetes de passagens. 

 

2.4.10 – Sinalização vertical e horizontal  

A sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O respeito 

à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para os 

condutores e pedestres. Essas informações regulamentam o trânsito, 

advertem os usuários das vias, indicam serviços, sentidos e distâncias, 

sendo classificadas em sinalização vertical, sinalização horizontal, 

dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização semafórica, sinais sonoros e 

gestos. 

Objetivos: 

• Serão instaladas as sinalizações verticais, advertência, indicação, 

educativas e horizontal; 

• Minimizar os acidentes e maximizar as informações da cidade. 

 

2.4.11 – Implantação de Novo Cemitério  

O município dispõe de um cemitério, sendo que não comporta mais 

sepultamentos, considerando este fato, constata-se a necessidade da 

construção de novo cemitério para que os procedimentos de sepultamento 

possam ser realizados em espaço condizente. 

Objetivo: 

• Instalação de um novo cemitério público em terreno municipal, 

incluindo uma capela para as ações fúnebres. 
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2.5.1 – Prevenção e Controle de Queimadas Urbanas 

O projeto objetiva a mitigação das ocorrências de queimadas urbanas e 

incêndios florestais, integrando as ações de resposta a estas modalidades 

de desastres, bem como minimizar os danos e prejuízos por eles 

ocasionados. 

Objetivos: 

• Remoção de entulhos – mês antes do início do verão amazônico; 

• Minimizar os danos humanos, materiais e ambientais, além dos 

prejuízos econômicos e sociais ao meio ambiente e à população; 

• Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis; 

• Trabalhar de forma integrada e articulada entre os órgãos da União 

e da União com os estados, os municípios e a sociedade civil com 

vistas a promover conservação e proteção. 

 

2.5.2 – Arborização Urbana 

A arborização urbana é de vital importância, pois garante a purificação do 

ar, além de garantir conforto térmico em praças, parques, nas calçadas de 

vias públicas e se constitui hoje em dia uma das mais relevantes atividades 

da gestão urbana, devendo fazer parte dos planos, projetos e programas 

urbanísticos das cidades. 

Objetivos: 

• Plantação de mudas de porte médio em praças, prédios públicos, 

calçadas; 

2.5	  -‐	  Preservação	  do	  Meio	  
Ambiente	  
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• Promover oficinas nas escolas para estimular a preservação do meio 

ambiente. 

 

2.5.3 – Implantação de Viveiro 

Instalação de um viveiro que seguirá um planejamento estratégico com a 

finalidade de fornecer sementes de qualidade genética e fisiológica com o 

intuito de garantir um bom processo de produção. Mas para que isso 

aconteça ele contará com estrutura completa, como: Disponibilidade de 

água, Iluminação solar intensa, fácil acesso e boa drenagem. 

Objetivos: 

• As mudas produzidas serão disponibilizadas para a população de 

forma a incentivar o agronegócio; 

• As mudas serão disponibilizadas aos órgãos públicos e escolas para 

promover as campanhas de urbanização; 

• As mudas originarias do viveiro serão disponibilizadas para 

plantação nas margens das calçadas e ciclovias. 

 

2.5.4 – Reciclando o Futuro 

Descrição:  

A proposta desse projeto é promover à criação de uma cooperativa de 

reciclagem do lixo, tendo em vista que, o lixo pode ser encarado como 

uma oportunidade de geração de renda sob o ponto de vista da 

reciclagem.  

Objetivos: 

• Apresentar meios simples e práticos para enfrentar a problemática 

do lixo; 

• Reaproveitamento de materiais que são de difícil decomposição; 
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• Reaproveitar todos os materiais passíveis de serem reaproveitados, 

para que os recursos naturais ainda disponíveis não se esgotem. 
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2.6.1 – Transparência e Controle Social 

A transparência estimula a participação social, a informação divulgada 

aproxima sociedade da gestão exercida por seus representantes. Outro 

ponto a ser trabalhado para alcançar uma participação maior da sociedade 

nas questões governamentais consiste no ensino das crianças e jovens 

sobre a importância de se exigir transparência dos dados públicos e a 

busca por espaço nos instrumentos de participação. A Lei da transparência 

atenderá seus objetivos, na medida em que o cidadão tiver a consciência 

do seu papel primordial na busca e no acompanhamento da informação. 

Objetivos: 

• Divulgação das ações governamentais; 

• Contribuir para o fortalecimento da democracia; 

• Prestigia e desenvolve as noções de cidadania. 

 

2.6.2 – Reforma Administrativa 

A reforma administrativa é um processo de mudança que permite ajustar 

as estruturas e o funcionamento administrativo, de acordo com as 

pressões exercidas pelo ambiente político e social. A ideia da proposta é 

fazer com que a Administração ofereça serviços de melhor qualidade, 

evidenciando o cidadão e atendendo paralelamente a transparência de 

forma a atender as necessidades da população. 

Objetivos: 

• Garantir eficiência na aplicação de recursos; 

2.6	  -‐	  Gestão	  Pública	  Transparente	  



 
39 

• Promover a humanização da gestão pública aproximando o servidor 

da população; 

• Organização de processos, minimizando os desperdício e 

racionalizando o gasto público; 

• Controle da evolução das despesas com pessoal de forma a avaliar 

o gasto com pessoal; 

• Promover avaliação de desempenho dos órgão e dos servidores 

públicos; 

• Valorização dos servidores públicos; 

 

2.6.3 -  Implantação de Centro de Atendimento ao cidadão 

Terá o intuito de reunir em um só local de atendimento representações de 

órgãos dos Executivos federal, estadual e municipal, bem como do poder 

Judiciário. De forma articulada, servidores especialmente treinados para 

atender bem, atuam na prestação de serviços públicos de qualidade à 

população. 

Objetivos: 

• Economia de tempo e dinheiro, já que, boa parte de suas demandas 

e problemas junto ao órgãos podem ser resolvidos num único lugar; 

• Qualidade e eficiência do atendimento; 
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2.7.1 - Projeto Mais Educação de Qualidade 

Os recursos para financiamento da educação são garantidos por lei e 

devem necessariamente ser investidos para melhoria da qualidade da 

educação básica sob responsabilidade do município. Dessa forma, é 

fundamental que os recursos destinados constitucionalmente a educação 

sejam gastos na modernização e manutenção das unidades de ensino, 

melhoria da qualidade no atendimento e valorização dos profissionais.  

A educação municipal de qualidade será a marca da gestão. Para isto é 

indispensável investir na qualidade dos professores bem como melhorar a 

qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino.  

Objetivos: 

• Garantir que os recursos destinados constitucionalmente a 

educação sejam investidos diretamente no sistema de ensino; 

• Buscar parcerias com o Governo Federal para implantação de 

projetos de melhoria do processo de ensino aprendizagem; 

• Promover concurso público municipal para contratação de novos 

professores; 

• Reformular o Plano de Cargos e Carreiras - PCCR dos funcionários 

da Secretária Municipal de Educação do município de Bujari/AC. 

 

2.7.2 - Projeto Merenda Escolar Saudável  

A escola como uma instituição de grande influência na vida das crianças, é 

o lugar ideal para se desenvolver ações de promoção à saúde, e o 

desenvolvimento de uma alimentação saudável. 

2.7	  -‐	  Educação	  
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Objetivos: 

• Estimular os professores da escolas municipais a desenvolverem 

atividades sobre alimentação e nutrição de forma transversal e 

interdisciplinar com seus alunos; 

• Promover a construção do conhecimento crítico e estimulando um 

viver mais saudável hoje e no futuro; 

• Por intermédio desta vivência e com o acompanhamento periódico 

de nutricionista estimular nesse espaço a adoção de práticas 

alimentares e estilos de vida saudáveis, assim como a construção 

de um material sobre alimentação saudável e práticas alimentares 

locais; 

• Integrar as ações de produção familiar de alimentos com a 

Merenda Escolar. 

 

2.7.3 - Projeto Educação Especial 

Voltado para o público dos Portadores de Deficiências, a proposta de um 

sistema educacional inclusivo passa, então, a ser percebida na sua 

dimensão histórica, enquanto processo de reflexão e prática, que 

possibilita efetivar mudanças conceituais, político e pedagógicas, 

coerentes com o propósito de tornar efetivo o direito de todos à 

educação, preconizado pela Constituição Federal de 1988.  

Dessa forma, garantir a presença de monitores e acompanhantes 

capacitados para ajudar as crianças com deficiência   na sua estratégia de 

ensino. 

Objetivo: 

• Fomentar a construção de política de formação, financiamento e 

gestão, necessárias para a transformação da estrutura educacional 
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a fim de assegurar as condições de acesso, participação e 

aprendizagem de todos estudantes, concebendo a escola como um 

espaço que reconhece e valoriza as diferenças. 

 

2.7.4 - Projeto de acesso a universidade 

Apoiar o público de ensino médio que pretende continuar os estudos 

através do ingresso em uma universidade, bem como aos estudantes 

universitários de faculdades públicas ou privadas que se deslocam do 

Bujari a Rio Branco. 

Objetivos: 

• Disponibilizar transporte gratuito diário a Rio Branco; 

• Construir  Abrigo Universitário para atender alunos da Zona Rural 

que cursam nível superior em Rio Branco; 

• Promover cursos preparatórios para facilitar o acesso dos jovens ao 

ensino superior; 

• Articular com as respectivas instituições de ensino superior a 

possibilidade de implantação de cursos de graduação no município. 

 

2.7.5 - Caravana Mais Ler 

Os livros não deveriam fazer parte da vida das crianças apenas no período 

escolar e, sim, acompanhá-las por toda a vida. Afinal, com eles, aprende-

se cultura, exercita-se a imaginação e expande-se o vocabulário. 

Objetivos: 

• Despertar, incentivar e promover a leitura no âmbito escolar, 

visando a formação do caráter no educando; 
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• Melhorar a qualidade ensino-aprendizagem e o desenvolvimento 

sociocultural. 
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2.8.1 - Projeto Complexo de Esporte e Lazer 

A implantação do Complexo de Esporte e Lazer representa uma das mais 

importantes etapas do processo de incentivo ao Esporte e que contribuirá 

para a consolidação de um legado social e esportivo no município de 

Bujari/AC.  

Objetivos: 

• Proporcionar a comunidade um ambiente equipado para prática de 

todas as modalidades esportivas; 

• Alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, com o 

desenvolvimento dos quatros pilares da educação: Saber, Fazer, 

Ser e Conviver, para formação de competências à cidadania plena 

na busca da integração e transformação social.  

 

2.8.2 - Projeto de Revitalização do Estádio Municipal   

A revitalização do Estádio Categão é destinado a melhorar as condições de 

suas instalações atuais, com implantação de iluminação pública e a 

construção de arquibancadas para recepção do público alvo.   

Objetivos: 

• Proporcionar um espaço amplo, seguro e aconchegante para 

realização de competições estaduais e municipais; 

• Incentivar a organização coletiva de eventos de esporte e lazer para 

envolver a população local; 

 

2.8	  -‐	  Esporte,	  Lazer	  e	  Cultura	  
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2.8.3 - Projeto Participação Esportiva 

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento 

educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos 

dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo 

a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. As 

competições estudantis são uma oportunidade de estímulo ao espírito 

esportivo, além de difundirem os valores do esporte entre os jovens. 

Objetivos: 

• Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação 

esportiva bem como oportunizar a atividade física a pessoas 

interessadas; 

• Contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo;  

• Reduzir os índices de criminalidade, transformação social e 

melhoramento da qualidade de vida. 

 

2.8.3 - Projeto Academia da Saúde 

Potencializar um espaço urbano que permitirá mudança na rotina das 

pessoas, inclusão e acesso a equipamentos para a prática de exercícios 

físicos, de convivência e atrativos e para a prática de atividades de lazer e 

cuidados com a saúde, tornando-se um espaço multiuso. 

Objetivo: 

• Construir espaço físico público de convivência e lazer, com estrutura 

que favorece a vivência de práticas corporais como ginástica, 

dança, caminhada, corrida, jogos, brincadeiras, além de palestras, 

oficinas, reuniões e serviços de orientação nutricional; 

• Prescrever exercícios e avaliação física. 
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Projeto Academia de Festivais 

Garantir ao cidadão de forma ampla o direito ao lazer, a cultura e a 

cidadania e despertar o interesse na população a participar e realizar 

ações de integração social através da cultura, valorizando os atributos 

locais. 

Objetivos: 

• Promover a população a participação em festivais de interpretação 

tais como musicais, quadrilhas, fanfarras e etc; 

• Estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos 

culturais; 

• Garantir a comemoração das datas cívicas nacionais, estaduais e 

municipais; 

• Destinar espaço para implantação de uma arena de rodeios no 

município. 
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