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A Associação Comercial e Industrial de Mafra 
(ACIM) vem mobilizando e integrando cada 
vez mais a classe empresarial e outras forças 
da sociedade em busca do aprimoramento das 
estruturas que contribuem para a melhoria 
geral das condições de vida do município. 

Em recente planejamento de objetivos da 
ACIM os empresários destacaram como mais 
relevante no atual contexto sócio econômico 
os seguintes pontos: 

• a manutenção, modernização e ampliação 
das empresas existentes, visando assegurar 
e alcançar a necessária competitividade; 

• a criação de novas empresas e empregos; 

• a busca de novos investidores nacionais e 
internacionais para se estabelecerem no 
Município. 

Entretanto, para dar um melhor andamento e 
consolidação a estes pontos, necessita-se de 
estruturas de apoio e condições ambientais 
mais favoráveis, tarefa fundamental dos 

políticos, governantes e administradores 
públicos. 

Assim sendo, a Associação Comercial e Indu-
strial de Mafra, aproveitando a ocasião do 
pleito eleitoral para a sucessão municipal que 
se aproxima, apresenta aos políticos, candida-
tos e sociedade em geral, através deste docu-
mento, um conjunto de reivindicações na área 
econômica e comunitária que deve fazer parte 
do plano de objetivos ações do próximo go-
verno. 

"Políticos e administradores municipais não 
podem, entretanto limitar suas ações como se 
fossem síndicos de um edifício. É funda-
mental que, paralelamente, sejam gestores de 
uma comunidade capaz de construir também 
seu próprio caminho social e cultural. Isso 
implica, por conseqüência, abrir perspectivas 
de desenvolvimento econômico a seus 
habitantes, garantindo-lhes trabalho e 
condições de vida digna – pressuposto básico 
de uma sociedade que se pretenda civili-
zada." (Péricies Prade, A Notícia)
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POLÍTICA ECONÔMICA 

• Criar o Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, órgão que deverá in-
tegrar os esforços do empresário com a Se-
cretaria da Indústria, do Comércio e do 
Turismo com o objetivo de elaborar e 
implementar um plano de 
desenvolvimento industrial / econômico 
para o Município 

• Melhorar a estrutura e dinamizar a Secre-
taria da Indústria, Comércio e Turismo 

• Elaborar e implementar um plano de 
incentivos e serviços para ampliar e 
modernizar as indústrias / empresas do 
município visando aumentar a atividade 
econômica e a oferta de empregos 

• Revisar / atualizar o plano de incentivos e 
marketing do município com objetivo de 
atrair novos investimentos / empreendi-
mentos 

• Criar uma incubadora para desenvolver 
novos empreendimentos, especialmente 
empresas com tecnologias inovadoras, 
como novas alternativas de economia e de 
emprego para o município 

• Criar zonas industriais com infra-estru-
tura básica que facilite a instalação de no-
vas empresas e que estejam situadas em 
locais de fácil acesso ao mercado e a mão 
de obra 

PLAN O DIRETOR 

• Revisar / atualizar e implementar o Plano 
Diretor do Município com atenção espe-
cial para áreas industriais, comerciais, 
residenciais, para garantir um desenvolvi-
mento mais ordenado e ecologicamente 
equilibrado 

TURISMO E EVENTOS 

• Desenvolver o potencial turístico do mu-
nicípio através de uma política de incen-
tivo e apoio para a implementação das se-
guintes obras: 
− melhoria do visual dos prédios e pas-

seios da cidade em geral 
− preservação do patrimônio histórico 
− identificação (placas) dos locais para os 

turistas 
− construção do parque de exposições / 

centro de eventos 
− parque ecológico na Represa de São 

Lourenço 
− urbanização das margens do Rio Negro 

e Rio da Lança 
− parques / jardins na cidade em geral 
− desenvolvimento integrado do turismo 

urbano e rural 

TRANSPORTE  

• Efetuar projeto e gradativa implantação de 
um plano viário, em sintonia com o Plano 
Diretor que privilegiem a implantação de 
vias / estradas principais de transporte 
para o interior do município com uma in-
fra-estrutura superior a das atuais para fa-
cilitar o escoamento da produção e o trans-
porte coletivo, e assim, melhor integrar a 
comunidade do interior no desenvolvi-
mento econômico e comunitário. 

• Melhorar os acessos BR116 e BR-280 para 
as áreas industriais 

• Melhorar sensivelmente o sistema de sina-
lização (placas) para orientar turistas e cli-
entes 

• Melhorar a infra-estrutura de acesso, tra-
vessia e fluxo de veículos e pedestres na 
BR-116 e BR-280 no trecho urbano de Mafra 
executando obras básicas como: 
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− passarelas / elevados ou túneis para 
pedestres e veículos 

− estradas marginais 

• Viabilizar projeto e recursos para a cons-
trução da 3ª ponte ligando Mafra – Rio 
Negro 

• Viabilizar recursos para melhorar a infra-
estrutura do aeroporto 

• Rever / disciplinar o transporte coletivo 
municipal e intermunicipal buscando no-
vas alternativas para um incremento quan-
titativo e qualitativo dos serviços 

ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO 

• Promover ações e contínuo acompanha-
mento / controle junto a CELESC e 
CASAN para garantir fornecimento regu-
lar (qualitativo e quantitativo) destes in-
sumos conforme o desenvolvimento eco-
nômico e populacional do município 

• Projetar e viabilizar implementação de rede 
de esgoto e tratamento de efluentes para o 
município 

MEIO AMBIENTE 

• Estimular uma política de melhor parceria 
entre empresas, comunidade e órgão 
municipal de controle ambiental com 
objetivo de formular planos de ação 
conjunta para uma melhor preservação da 
ecologia 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

• Incentivar uma maior mobilização e parce-
rias entre o poder público e o empresário 
para ampliar significativamente o ensino 
profissional no município com destaque 
para: 

− instalação de Escola Técnica 

− maior oferta no SENAI / SENAC 

− bolsas de estudo 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

• Efetuar reforma administrativa municipal 
através de uma melhor adequação da es-
trutura, legislação e procedimentos, efetu-
ando ações como: 

− redefinição das divisões / departamen-
tos 

− desburocratização 

− terceirização / privatização 

− informatização 

− maior treinamento / capacitação dos 
funcionários 

− implantação do programa de qualidade 
total 

CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS 
• Rever legislação sobre as concorrências 

públicas para que se oportunize uma maior 
participação do pequeno empresário 
(grupos de empresas) e empresas locais 
nas obras públicas do município 

• Zelar para que todos os serviços contrata-
dos pelo poder público sejam pagos em 
dia 

SANEAMENTO BÁSICO 
• Revisar legislação / diretrizes de sanea-

mento básico para novas habitações, e 
desenvolver sistemas de vigilância e con-
trole para que todas obras sejam dotadas 
de infra-estrutura mínima (iluminação, 
rede de água potável, instalação de fossas 
sépticas, canalização do esgoto, ruas com 
canalização fechada) 
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SAÚDE 
• Implementar programas de saúde que 

primem pela medicina preventiva a 
exemplo do programa médico familiar já 
consolidado em outras cidades 

HABITAÇÃO 
• Efetuar projeto e construção de conjuntos 

habitacionais alternativos de menor custo 
através da busca e liberação de recursos 
(casas de madeira e alvenaria) 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
• Verificando o acelerado processo de mo-

dernização em todas as atividades econô-
micas e comunitárias e carência na forma-
ção profissional específica é primordial que 
se busque uma melhoria significativa no 
ensino da leitura / redação e matemática / 
operações aritméticas e comerciais básicas 
visando um melhor auto-didatismo 
(aprender a aprender) e desta forma garan-
tir uma significativa melhoria na qualidade 
de mão de obra em geral. Para o desenvol-
vimento deste programa sugere-se criar e 
dinamizar um conselho municipal de 
educação (comunidade / empresas e espe-
cialistas de educação) como fórum perma-
nente de implementação e controle deste 
aprimoramento educacional.  

CULTURA 
• Estimular a reativação do teatro no Cine 

Emancite 

• Desenvolver projetos de parceria entre go-
verno e empresa privada com vista a des-
envolver a prática do esporte e lazer atra-
vés da construção de mais centros poli-es-
portivos junto às Escolas e áreas de recrea-
ção instalando pistas para caminhadas / 
cooper e exercício junto aos parques e 
margens do Rio Negro 

• Criar o Museu Municipal para perpetuar a 
história / cultura do município 

• Incentivar os grupos folclóricos da cidade 

• Instituir um concurso com premiação para 
incentivar historiadores a reconstruir a 
história do Município 

SEGURANÇA PÚBLICA 
• Celebrar convênios entre empresas com a 

segurança pública para o desenvolvimento 
de serviços produtivos com os presos, 
buscando desta forma a resocialização do 
presidiário e a melhoria dos recursos car-
cerários 

LEGISLATIVO E EXECUTIVO 
MUNICIPAL 
• Verificando o gradativo aumento das difi-

culdades econômicas e uma certa acomo-
dação dos políticos e do poder público, que 
em muitos casos tem-se limitado a questões 
de rotina é oportuno destacar, que a 
exemplo que ocorre em todos os segmentos 
da economia, espera-se do legislativo e 
executivo: 
− postura mais profissional 
− postura mais agressiva, como porta vo-

zes da comunidade, na elaboração de 
projetos e busca de recursos estaduais e 
federais para o município 

− sistema de salários, para todos os ní-
veis, compatível, com a realidade do 
município - prefeito, vereadores, secre-
tários, funcionários municipais em geral 

− cumprimento de jornada de trabalho 
(especialmente na Câmara de Vereado-
res) 

− maior aproximação com as entidades 
representativas dos diversos segmentos 
da comunidade para ouví-los sempre 
que se tramitam projetos e leis que ve-
nham a oferá-los significativamente 


