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APRESENTAÇÃO: 

 

Rondônia é atualmente uma das unidades de federação com maior possibilidade de garantir 

prosperidade Econômica e social para a próxima década; vários fatores concorrem para essa afirmativa, 

mas principalmente a sua posição estratégica geográfica no Sul da Amazônia Legal e a garra  de seu 

povo que está retratada nas condições excelentes da produção agropecuária. 

 

São 52 municípios com uma população demais de 1,7 milhões de cidadãos e contribuintes que 

precisam ver seus sonhos de educação, saúde, segurança, transporte, trabalho, renda e qualidade de vida 

com ajuda do Poder Público, neste complexo emaranhado de sonhos e desejos está à cidade de Porto 

Velho, centenária e com mais de 650 mil habitantes, grassando por um governo de seriedade e 

Transparência, o povo clama por um Estado presente e forte no auxílio e na condução de seus propósitos 

e o nosso governo será exatamente esse horizonte para esse polvo, Porto Velho terá a atenção do 

governo com o profissionalismo e a liderança que os seus assuntos requer e com uma aliança com a 

administração local e a bancada federal e o governo central haveremos de propugnar os objetivos desses 

projetos e de outros que serão agregados ao desenvolver do PLANO. 

 

Outros pontos merecem destaque ainda como os investimentos federais e privados ocorridos 

desde o ano de 2008 e as aberturas comerciais para a venda de seus produtos pelo corredor rodo-fluvial 

que concentra na capital, Porto Velho a sua característica de especial fator de competitividade. 

 

O cenário atual de Rondônia é positivo e para garantia de sua permanência e relativa melhoria do 

Produto Interno Bruto (PIB), com a necessária transformação das matérias primas que aqui são 

abundantes e muito mal dirigidas; o presente PLANO, de maneira geral, é o de profissionalizar o Estado 

e apoiar de maneira efetiva o empreendedorismo das pequenas e microempresas bem como apoiar e 

prestigiar a produção rural e o desenvolvimento urbano em todos os municípios, pois os grandes 

desafios e muitas indagações surgem no anseio do povo em obter a justa remuneração e a justa 

prosperidade pelo seu esforço de produzir com eficácia e qualidade, gerando oportunidades de trabalho, 

renda e emprego para todos, traduzindo assim na garantia da manutenção dos quadros atuais e a 

elevação dos atuais indicadores de desenvolvimento humano e de crescimento econômico. 

 

 



Este documento é uma diretriz para as nossas propostas de bem governar a entrada do nosso 

povo na segunda década do milénio; promover uma gestão profissional que traga para todos o 

desenvolvimento social e econômico de Rondônia de modo que exista uma garantia do que já foi 

alcançado até aqui. O plano é simples trazido da audição dos anseios do povo, das associações, 

cooperativas, sindicatos, alunos, professores, empresários, profissionais liberais, policiais, operadores da 

justiça, dirigentes públicos e da gente simples do meio urbano e do campo. 

 

Este documento é fruto da caminhada de seis meses em diversos momentos e reuniões com 

lideranças e também da fala em muitos encontros e discussões ocorridas no protagonismo dos membros 

do PMB em sua história de vida e de luta profissional, ainda deve-se ao estudos dos seguintes 

documentos de domínio público: Orçamento PPA do Governo do Estado 2016/2019; PAS - Plano 

Amazônia Sustentável; PDES - Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 

2015-2030 e as informações contidas no site do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (CE); 

nosso plano é trabalhar dia e noite para todos e por todos,  e, como resultado,  com o apoio das entidades 

de controle e de fiscalização juntos alcançar em quatro anos a melhoria das condições de vida de cada 

rondoniense, de cada pessoa, de cada contribuinte. 

 

 Dessa feita, apresentamos ao povo de Rondônia, as diretrizes para nosso plano de governo que 

traz uma mudança para o atual modelo de gestão pública em Rondônia. 

Rogando a Deus que sejamos detentores da graça de poder realizar a partir de 2019 realizar cada um 

desses projetos tão necessários em curto, médio e longo prazos para todas as classes sociais da amada 

Rondônia. 

 

 

Comendador Valclei Queiroz da Silva 

Pré-candidato a governador. 

 

Anderson Cleiton de Oliveira 

Pré-candidato a vice-governador. 

 

 

 

 

 



 BIOGRAFIA RESUMIDA: 

 

Comendador Valclei Queiroz da Silva é filho de Rondônia, nascido no distrito de Jaci Paraná, 

Porto Velho, na localidade conhecida como cachoeira do Caldeirão do inferno, onde atualmente está 

instalada a USINA HIDRELÉTRICA DE JIRAU, oriundo de uma família de 08 (oito) filhos foi 

criado na roça, filho de Dona Creuza Queiroz da Silva e Waldemir Cardoso da Silva, ambos pioneiros 

no desenvolvimento daquele Distrito de Porto Velho; onde seu pai foi um dos fundadores da localidade 

e tendo sido subprefeito nos anos de 1990 a 1996 e após também subdelegado da Polícia Civil por 30 

anos. A família Queiroz tem em Porto Velho destaque no setor da movimentação política e pleitos 

populares relacionados com a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de vários distritos e mesmo 

da cidade de Porto Velho, onde por vários momentos, Valclei Queiroz esteve realizando movimentos de 

apoio à regularização fundiária urbana e rural, promovendo como empresário e profissional do setor da 

construção civil e terraplanagem e abertura de estradas e glebas com o fim de produção e 

industrialização de produtos da terra. 

O Comendador Valclei Queiroz recebeu este título e honraria das mãos do príncipe George no 

ano de 2017 da Casa Real dos Visigodos das Astúrias e Leão, com sede na Austrália, sendo hoje o 

representante do Brasil dessa Casa Real e promovendo intercâmbio cultural e comercial para a Europa 

em razão de ligações com o Instituto Biosfera que tem Sede Administrativa em Mafra, Portugal. 

Pré-candidato ao cargo de Governador de Rondônia Valclei Queiroz sente-se muito honrado pelo 

seu nascimento como filho da beira do Rio Madeira, tendo muita simpatia e empatia pela luta diária dos 

povos tradicionais, quilombolas, produtores rurais, agricultores, familiares de ribeirinhos e os 

extrativistas e sua história na construção de Rondônia e especial da capital , Porto Velho, em suas falas o 

comendador sempre ressalta os seus projetos para o desenvolvimento urbano e rural sustentável, onde o 

povo possa usufruir de maneira ordenada das belas e prósperas riquezas que a natureza disponibiliza 

nesta região sul da Amazônia, pulmão do mundo e celeiro da produção de alimentos e de vida.  

Valclei Queiroz tem 44 anos de idade, é casado com Verônica Silva, tem três filhos e reside na 

zona sul da cidade de Porto Velho, empresário do setor extrativista e da construção civil, é eletrotécnico, 

agrimensor e opera todos os tipos de máquinas pesadas, estando hoje à frente do partido PMB tem o fito 

de colocar-se à disposição do estado de Rondônia para auxiliar e liderar o progresso e a prosperidade 

com as mãos dadas com profissionais do setor público e também do setor privado e organizações da 

sociedade civil que sejam orientados pela transparência, resultados efetivos e pela regular aplicação dos 

recursos públicos. 

 



 MACRO-OBJETIVOS: 

 

a) Proporcionar profissionalismo e eficiência geral do papel do Governo do Estado como o 

coordenador do processo de desenvolvimento social e como o articulador e o mediador do 

processo de desenvolvimento econômico com sustentabilidade; 

b) Apoiar a promoção comercial dos principais produtos de Rondônia como forma de geração 

de ativos econômicos; 

c) Resgatar a credibilidade das instituições públicas do Poder Executivo perante o povo de 

Rondônia e as instituições de nossa sociedade civil organizada; 

d) Articular e mediar junto com o setor produtivo do estado o crescimento econômico através 

de estratégias definidas da eficiência e da eficácia na produção, transformação e 

comercialização de bens e serviços necessários ao nosso consumo interno e externo com o 

foco nos mercados próximos; 

e) Promover o desenvolvimento humano centrado na melhoria das condições de vida da 

população através da ampliação da oferta de bens e serviços públicos gratuitos e de 

qualidade, principalmente na área da educação, saúde e segurança pública; 

f) Preparar e garantir todas as condições possíveis para o desenvolvimento social pleno das 

famílias, prioritariamente aquelas de baixa renda, através de programas e projetos 

caracterizados pela ampliação da sua cultura, educação, visão de mundo e de futuro com 

conceito de protagonismo e empreendedorismo individual, coletivo e associativismo.  

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DO PLANO:  

 

a) Garantir o profissionalismo na ação e na gestão pública com transparência total dos gastos 

públicos  e apoiar as prefeituras para que procedam de maneira similar;  

b) Desenvolveu os talentos humanos nas instituições de Governo e manter um relacionamento 

respeitoso e harmônico com os poderes constituídos no Estado, assegurando a necessária 

autonomia para o pleno exercício de suas funções, atividades e competências; 

c) Articular e promover o plano de governo com os membros da bancada federal para garantir 

assim a integração das políticas públicas nacionais com as demandas da população de 

Rondônia; 



d) Porta-se como governo de união de propósitos nobres, articulando e promovendo as 

parcerias e alianças com os diversos setores sociais e econômicos e suas entidades 

representativas e organizações da sociedade civil em Rondônia; 

e) Deixar bastante claro e definido ao longo do desenvolvimento das ações do governo o papel 

do setor público e do setor privado na condução dos rumos e do progresso de Rondônia.  

 

 

NOSSAS PRIORIDADES:  

 

a) Educação;  

b) Saúde; 

c) Segurança Pública;  

d) Produção agropecuária, emprego e renda no campo e nas cidades.  

 

 

COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

Garantir pela ação profissional e articulada com a União, Consórcios Interestaduais e municipais, 

com países vizinhos e com os organismos nacionais e mundiais o compromisso de participar 

efetivamente enquanto Governo do Estado da busca da implementação dos objetivos de 

desenvolvimento do milênio, do Plano Estratégico de Rondônia (PDES), dos propósitos de 

desenvolvimento regional e na garantia das leis rumo a um Brasil melhor a uma Rondônia 

melhor e mais produtiva, através de políticas públicas em nível estadual, microrregional (sul da 

Amazônia) e regional (Amazônia Legal), sendo eles: 

 

1) Reduzir significativamente as diferenças de renda que trazem pobreza e fome;  

2) Garantir educação básica de qualidade para todos;  

3) Promover os valores das famílias, a harmonia de gêneros e a valorização da mulher; 

4) Reduzir os índices de doenças e de mortalidade infantil;  

5) Melhorar a saúde da gestante e dos idosos;  

6) Combater a AIDS, a malária e outras doenças endêmicas; 

7) Erradicar o analfabetismo urbano e rural; 

8) Promover a cultura regional, o esporte e o lazer como ação integradora das gerações;  



9) Garantir a sustentabilidade ambiental com práticas de produção integradas e 

inovadoras;  

10) Promover parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento e a produção 

sustentável inclusiva. 

 

 

EIXOS ESTRUTURANTES DA AÇÃO DE GOVERNO:  

 

1. EDUCAÇÃO. 

1) Investir na estruturação das escolas, e construir novas unidades onde for necessário, 

melhorando as condições de trabalho e convívio, tornando a escola um lugar mais acolhedor e ao 

mesmo tempo ampliar a oferta de vagas em todos os níveis;  

2) Implantar um programa de qualidade que premiar escolas e os profissionais onde os alunos 

alcancem melhores índices de ensino, bem com, investir no aperfeiçoamento da gestão escolar 

voltada à resultados no ensino;  

3) Valorizar os profissionais da educação investindo em qualificação continuada e remuneração 

e melhores condições de trabalho;  

4) Intensificar os programas Escola Integral onde os alunos além de aulas normais, recebem 

refeições e poderão praticar esportes e artes;  

5) Garantia o acesso aos alunos em condições especiais nas escolas adaptando sala de aula e 

demais espaços, bem como, capacitado os professores apropriadamente;  

6) Combater a violência escolar em todas as suas formas em parceria com os Conselhos Sociais e 

Educacionais, fortalecendo o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) e a 

Escola unida com a famílias e a comunidade por uma Cultura de Paz;  

7) Ampliar o  modelo de gestão compartilhada Policia Militar, Comunidade e SEDUC; 

8) Criar um Programa em parceria com a iniciativa privada e os  Terceiro Setor de voluntários  

para erradicar o analfabetismo em Rondônia e reduzir a evasão escolar;  

9) Estrutura e ampliar a quantidade de bibliotecas publicas com computadores, acesso a internet 

reduzindo exclusão digital, ampliando o acesso à informática e ao conhecimento; 

10 Ampliar e apoiar as Escolas Família Agrícola e projetos congêneres de formação continuada e 

de conhecimento técnico no meio rural;   

11) Garantia recursos para a ampliação das ações de educação profissional de nível técnico em 

todos os polos de desenvolvimento de Rondônia;  



2. SAÚDE PÚBLICA. 

 

1) Promover a qualidade técnica, profissional e gerencial e curto prazo nos setores da saúde para 

que tenhamos atendimento humanizado em médio prazo através de um diagnóstico permanente 

da estrutura e da gestão, identificando as fragilidades e realizando as intervenções imediatas 

necessárias;  

2) Promover o atendimento humanizado através da valorização da carreira profissional e com 

programa de capacitação continuada dos servidores da saúde;  

3) Promover a estrutura dos hospitais regionais existentes com equipamentos apropriados e 

contratar profissionais especialistas para o atendimento, reduzindo o encaminhamento de 

pacientes a Porto Velho;  

4) Ampliar, reformar e equipar em 2019 o Pronto Socorro de Porto Velho João Paulo II com 

equipamentos de última geração em alta complexidade de urgência e emergência de acordo com 

a demanda populacional;  

5) Criar o centro especializado em captação de órgãos para transplante e cinco centros de 

reabilitação no Estado nas cidades: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, 

aproveitando as unidades regionais;  

6) Criar e promover um programa de atenção à saúde na rede escolar com atendimento 

odontológico, oftalmológico e clínico geral, bem como, o programa de segurança alimentar;  

7) Investir na atenção básica de saúde da família, ajudando as prefeituras com o custeio de suas 

unidades de saúde e para redução da mortalidade infantil, melhoria dos indicadores de  

morbimortalidade e ampliação do programa de nutrição a lactante e crianças com até quatro 

anos;  

8) Manter e ampliar o programa fluvial de atendimento a saúde dos ribeirinhos e população mais 

distante  dos principais centro de saúde, garantido a manutenção e operação dos barcos saúde e 

também de uma aeronave específica em Porto Velho para o transporte em caso de urgência 

emergência; 

 

3. SEGURANÇA PÚBLICA. 

3.1. Gestão  da Segurança Pública  

 

a) Investir em treinamento continuado para os profissionais dos órgãos de segurança 

pública e utilizar novas sistemáticas para o policiamento ostensivo;  



b) Investir na qualificação da polícia técnica e científica e fortalecer as ações de 

estratégia de inteligência policial com aparelhamento e treinamento continuado com 

ênfase no trabalho preventivo, combatendo ao crime organizado e fiscal;  

c) Desenvolver programas socioeducativo priorizando grupos e locais com maior índice 

de criminalidade, bem como, implementar o policiamento comunitário envolvendo a 

comunidade nas ações de segurança pública;  

d) Garantir a manutenção das UNISPS a fim de melhoraras condições de trabalho da 

polícia e atendimento da população em áreas urbanas e rurais;  

e) Criar até o exercício de 2020 no mínimo seis delegacias especializadas em 

policiamento rural e conflitos agrários;  

f) Adequar o efetivo de profissionais da polícia civil a necessidade do Estado de 

Rondônia e garantir o justo ordenamento de sua política de salários e carreira;  

g) Apoiar de forma absoluta os princípios básicos da hierarquia e disciplina da Polícia 

Militar, bem comum, adequar às promoções para policiais e bombeiros militares 

eliminando o regime de classe. 

 

3.2. Sistema Penitenciário  

 

a) Implantar um centro estadual de ressocialização do apenado, estabelecido 

em área rural, com escolas, ensina a distância, oficinas e atividades agropecuárias cujos 

produtos e serviços serão revestidos para o próprio sistema carcerário, educacional e de 

saúde do Estado com práticas de produção agropecuária e agroecológica monitoradas;  

b) Equipar o Estado com métodos e instrumentos tecnológicos modernos e eficientes para 

monitorar presos domiciliares;  

c) Disponibilizar equipe multidisciplinar para recuperação dos dependentes químicos 

apenados e apoiar as entidades do terceiro setor que desenvolvem atividades congêneres;  

d) Implantar em parceria com setor empresarial, o Poder Judiciário e com as organizações 

do terceiro setor as centrais de penas alternativas com oferta de oportunidades de 

trabalho para cumprimento de penas alternativas através da prestação de serviços 

gratuitos à comunidade pelos apenados aliviando o sistema prisional e penitenciário e, 

também, evitar a promiscuidade entre iniciantes e criminosos perigosos e habituais nos 

prédios.  

 

 



4. PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA NO CAMPO E NA CIDADE. 

 

a) Adotar estratégias CONCENTRADAS com o apoio das entidades representativas do 

setor empresarial e dos trabalhadores para o crescimento econômico focado nas 

vocações identificadas e naquelas de efetivo potenciais produtivos para o maio rural e 

urbano;  

b) Ampliar as ações de qualificação profissional que esteja sincronizado com as 

demandas do mercado elevando o emprego e incentivar o empreendedorismo para 

aproveitar oportunidades de negócios ampliando a capacidade produtiva, geração 

demais renda e emprego;  

c) Realizar em parceria com setor rural organizado de Rondônia as CENTRAIS DE 

COMPRA E VENDA AGROPECUÁRIAS ao estilo e pequenos CEASAS em 

Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Ariquemes, Guajará Mirim e Porto 

Velho;  voltados ao aperfeiçoamento de modelo simplificado de gestão e logística; 

d)  Adotar estratégias de ampliação do emprego como instrumento de inclusão 

socioeconômica, com base na efetiva participação do BANCO DO POVO na cessão 

do credito rural e urbano para as atividades dos empreendedores populares, dos 

micros e pequenas empresários;  

e) Ampliar, em parceria com a União e os municípios o investimento em infraestrutura 

que garanta a logística da produção e facilite o acesso ao mercado interno e externo 

dos produtos produzidos e  transformados em Rondônia;  

f) Ampliar o acesso ao crédito e investimento para abertura de novas empresas e 

efetivação de oportunidades de negócios ampliando a produção, ou emprego e a renda 

possibilitando o consumo interno e acesso ao mercado externo;  

g) Desenvolver no Centro Tecnológico Vanderci Raqui em Ji-Paraná um ciclo anual de 

cursos de formação  rural e agroecológica em parceria com as prefeituras e 

organizações privadas do setor rural para a capacitação e a formação de jovens 

agricultores da região central do estado.  

 

 

 

 

 



5. AGRICULTURA E PECUÁRIA DE RONDÔNIA. 

 

a) Ampliar o programa de capacitação dos agricultores na produção agroecológica, 

plantio, condução e manutenção de sistemas agroflorestais, adubação orgânica, 

defensivos alternativos, bancos de sementes e o correto manejo florestal;  

b) Incentivar a regionalização da agricultura de acordo com a vocação e potencial de 

cada área produtiva, onde possa reunir as melhores condições para produzir;  

c) Incentivar a produção sustentável e a integração da lavoura e pecuária, estimulando a 

rotatividade de culturas diversificadas com crédito para comercialização;  

d) Implementar o zoneamento social, econômico e ecológico por meio de incentivo ao 

produtor rural localizado nas respectivas zonas determinadas pelo zoneamento e 

incentivar os modelos de produção sustentáveis em sistemas cooperativas;  

e) Apoiar a criação de agroindústrias através de políticas de incentivo para o 

aproveitamento da produção local e a geração de emprego e renda no campo;  

f) Identificar ampliar regularização fundiária no setor rural em Rondônia;  

g) Investir na melhoria e ampliação da estrutura logística do estado para garantir o 

transporte da produção aos mercados internos e externos;  

h) Apoiar a população ribeirinha e da região de fronteira com capacitação, assistência e 

incentivo para a exploração de suas vocações e potenciais produtivos EM REGIME 

DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO;  

i) Promover programas com a iniciativa privada de qualificação do empreendedor rural 

com práticas exitosas da gestão da produção em outras Unidades da Federação;  

j) Desenvolver e implantar no próximo (PPA) Plano plurianual de Ações um 

Programa Estratégico específico para os principais produtos de sustentabilidade 

financeira do setor rural de Rondônia e dar visibilidade comercial em toda América e 

Europa;  

k) Promover, em parceria com os blocos regionais da Amazônia Legal (Consórcio 

Interestadual), formas legais de redução da alíquota do ICMS para uma relação 

mínima de produtos do setor rural, dando assim o devido e efetivo apoio à 

formação de preços mais competitivos para o agronegócio de Rondônia;  

l) Promover estratégia de concessão pública ao setor privado para a manutenção, 

gestão e administração dos polos industriais de Vilhena, Ji-Paraná, Ariquemes e 

Porto Velho - cada um em acordo com seu histórico e vocação local. 



m) Desenvolver meios de criar em parceria com o setor rural privado da capital, Porto 

velho, a construção de um Centro de Eventos de transferência de conhecimento e 

Tecnologia para a promoção de feiras de negócios, seminários técnicos e de formação 

continuada de gestores e trabalhadores para o setor do agronegócio e afins. 

 

6. GESTÃO DE GOVERNO. 

a) Garantir a participação do Governo do Estado no Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, contribuindo para a eficiência e 

otimização de recursos públicos na execução de suas atividades e no atendimento das 

necessidades da população;  

b) Profissionalizar a gestão do governo com a adoção de estratégias de curto, médio e 

longo prazo para atender às necessidades atuais e futuras do povo de Rondônia;  

c) Manter, fortalecer e ampliar as parcerias institucionais com todas as prefeituras, 

Governo Federal, consórcios regionais, organismos nacionais e internacionais, 

organizações sociais de representação empresarial e de terceiro setor de forma a melhorar 

e decentralizar à oferta de bens e serviços públicos no que a legislação permitir;  

d) Implantar um programa democrático de valorização do serviço público que garanta sua 

preparação e sua disposição continuada para melhorar E SERVIR ao povo de Rondônia.  

 

7. DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL. 

 

7.1. Desenvolvimento urbano sustentável  

a) contribuir com as prefeituras para a melhoria da gestão e estrutura dos espaços 

urbanos, de acordo com a política nacional de desenvolvimento urbano sustentável;  

b) contribuir com as prefeituras na elaboração de seus PLANOS DIRETOR e revisões de 

modo a estabelecer o ordenamento jurídico e de orientação para o crescimento da cidade 

em todos os seus aspectos; 

c) investir na infraestrutura da cidade promovendo a melhoria da qualidade ambiental 

urbana, priorizando o saneamento básico, acesso e melhoria da qualidade da água, 

implantação e ampliação dos serviços de gestão de resíduos sólidos e esgotamento 

sanitário;  



d) garantir acessibilidade em estruturas públicas novas e adaptações de espaços 

existentes, tornando-os acessíveis e estimulando as prefeituras e a iniciativa privada para 

que adota o mesmo procedimento;  

e) desenvolver em parceria com a União, setor privado e as prefeituras do eixo da BR 364 

o projeto do trem bala turístico e comercial de Rondônia para prover a agilidade de 

transporte entre Vilhena e Porto Velho e como também de Guajará Mirim a Porto Velho, 

gerando ativos econômicos, sociais e culturais para todo o estado de Rondônia no seu 

eixo de desenvolvimento.  

 

7.2. Infraestrutura rural  

a) investir na melhoria das estradas para garantir o acesso e escoamento da produção 

agropecuária;  

b) melhorar estrutura produtiva do diversos segmentos rurais para ampliar a produção de 

alimentos e de outros produtos;  

c) ampliar a atenção a população rural identificando a presença do poder público no meio 

rural com investimento na estruturação de unidades educacionais, de saúde, segurança, 

assistência social e produtiva;  

d) investir em parceria com as prefeituras na adequação dos serviços públicos de gestão 

dos resíduos sólidos garantido o atendimento também da população rural.  

 

 

8. MEIO AMBIENTE. 

 

a) estabelecer diretrizes de desenvolvimento ambiental no meio urbano, meio rural e 

florestal com definição de metas socioambientais e gestão ágil e transparente no processo 

de licenciamento ambiental e florestal de atividades econômicas poluidoras e degradantes 

mediante a escuta e participação social em Audiências Públicas com os setores 

envolvidos;  

b) fortalecer o órgão estadual executor da política de desenvolvimento ambiental com 

melhor estrutura operacionais, e profissionais capacitados em quantidade adequada às 

demandas do setor;  

c) criar o Instituto de Floresta de Rondônia para executar a política de desenvolvimento 

florestal sustentável respeitando os potenciais e vocações de Rondônia, que tenha como 



princípios a harmonia entre a exploração econômica sustentável e a proteção 

(preservação, recuperação e conservação) de nossas florestas;  

d) fortalecer os órgãos ambientais municipais na execução das ações de meio ambiente, 

bem como, incentivar gestão ambiental na iniciativa privada;  

e) promover a educação e recuperação ambiental, como instrumentos de mudanças no 

comportamento dos cidadãos em relação ao meio ambiente – CONVENIO SEDAM 

SEDUC;  

f) fortalecer a gestão das bacias hidrográficas com ênfase na proteção dos recursos 

hídricos e recuperação ambiental da margens e calhas de canais fluviais degradados ou 

em processo de degradação;  

g) estabelecer parcerias com as instituições de ensino superior e organizações do terceiro 

setor para o desenvolvimento de projetos socioambientais sustentáveis e integrados para 

pequenas comunidades, inclusive com a captação de recursos internacionais.  

 

9. HABITAÇÃO. 

 

a) ampliar o acesso à habitação digna e regularizada;  

b) viabilizar a urbanização e a regularização de loteamentos urbanos precários e da 

população de baixa renda;  

c) incentivar e ampliar a participação da iniciativa privada no desenvolvimento de 

projetos habitacionais destinados a população de baixa renda;  

d) reduzir a ocupação habitacional em áreas de risco ou de proteção ambiental, com a 

transferência dessas unidades para locais adequados, intensificar o monitoramento e 

recuperação dessas áreas a serem protegidas;  

e) viabilizar o financiamento de unidades habitacionais em condições especiais e 

subsidiadas para a população de baixa renda.  

 

10. CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 
 
10.1 Cultura  

a) adotar uma política pública para o desenvolvimento da cultura de modo que fortaleça 

as histórias de vida de cada região do interior e Porto Velho;  



b) ampliar a participação do setor privado na promoção cultural, na gestão de espaços 

culturais, promoção de espetáculos e demais formas de apoio através da regulamentação 

de uma lei estadual de incentivo;  

c) orientar e apoiar a comunidade atuante na Cultura, na elaboração de projetos de 

captação e gestão de recursos para a realização de eventos, junto ao setor público e 

iniciativa privada;  

d) promover, divulgar e incentivar a prática das diversas expressões culturais através de 

eventos e premiações. 

 

10.2. Patrimônio histórico e cultural  

a) desenvolver políticas de resgate dos valores culturais das populações 

tradicionais e fomentar as contribuições das populações novas, para consolidar a 

identidade cultural do Estado de Rondônia;  

b) promover as manifestações culturais que protejam e zelem pelo patrimônio 

cultural da população;  

c) estimular a pesquisa científica, através das universidades, instituições oficiais e 

particulares, de modo a universalizar o conhecimento de nossa realidade cultural;  

 

 

11. Esporte e Lazer  

 

a) promover o esporte, atividade física e o lazer em todas as suas formas como indutor do 

desenvolvimento humano, melhorando a qualidade de vida do povo de Rondônia nos 

aspectos da saúde e nas relações sociais;  

b) melhorar a gestão e a estrutura física de espaços esportivos, disponibilizando 

instalações adequadas para o desenvolvimento de práticas esportivas;  

c) ampliar e apoiar a prática de esportes nas escolas, como parte da formação integral da 

Criança e do adolescente; 

d) apoiar os municípios no desenvolvimento de suas políticas locais de esporte e lazer 

voltadas à melhoria dos espaços esportivos, escolinhas e competições;  

e) promover as competições escolares em diversos níveis etários e modalidades, bem 

como, apoiar as federações em suas competições;  



f) apoiar programas e ações de desenvolvimento de atletas de alto rendimento, 

prioritariamente infanto-juvenil, visando, a participação rondoniense em competições 

nacionais e internacionais;  

g) ampliar a participação do setor privado no desenvolvimento do esporte e lazer, por 

meio de lei de incentivo que motive sua participação.  

 

12. TURISMO  

 

a) instituir uma gestão de excelência com o fortalecimento e estruturação da 

SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO;  

b) desenvolver um plano estadual de turismo que apresente um diagnóstico consistente de 

nossas vocações e potenciais para o setor, estabelecendo estratégias de desenvolvimento 

integrado e sustentável, respeitando a regionalização turística, bem como, ações de 

qualificação de toda a cadeia produtiva do Turismo;  

c) investir na infraestrutura pública e infraestrutura turística articulado com as prefeituras, 

setor privado e o governo federal;  

d) adotar estratégias de promoção turística de Rondônia no cenário nacional e 

internacional apoiando a comercialização dos diversos produtos.  

 

 

13. CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

a) adotar uma política que tenha a ciência e tecnologia como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, materializado por plano estadual de Ciência e 

Tecnologia; 

b) Ampliar o sistema Estadual de ciência e tecnologia promovendo a interação entre as 

instituições de pesquisa, ensino superior e órgãos públicos e privados, garantido também, 

o armazenamento, promoção e acesso às informações tecnológicas;  

c) apoiar e incentivar a pesquisa científica em Rondônia que contribui para a melhoria 

dos padrões de gestão, produção, meio ambiente e condições de vida humana;  

d) implantar, em parceria com o setor representativo empresarial e o sistema S, um 

programa de tecnologias apropriadas que venha a agregar valor ao padrão produtivo 



através da difusão e da transferência das inovações tecnológicas surgidas no meio 

cientifico;  

e) promover a verticalização da produção através do uso de tecnologias apropriadas que 

possibilitem ao produtor a melhoria do seu padrão produtivo;  

 

 

14. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

ACESSIBILIDADE. 

 

a) adotar uma política estadual de assistência social articulada com o governo federal e 

em parceria com as prefeituras para garantir a ampliação e a qualidade dos serviços 

assistenciais prestados para nossa população;  

b) fortalecer e consolidar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Rondônia, 

considerando as potencialidades de cada município e seu desenvolvimento;  

c) ampliar o acesso à produção, a comercialização, e ao consumo alimentar, incluindo 

alimentos diversificados, baratos e de qualidade, através de ações de segurança alimentar 

e nutricionais em parceria com o setor produtivo e o sistema S;  

d) garantir acessibilidade em todas as edificações públicas ou licenciadas pelo Estado a 

serem construídas, e ampliar a acessibilidade nos prédios públicos estaduais existentes, 

bem como, incentivar as prefeituras e setor privado que adotem a mesma prática;  

e) qualificar servidores públicos que atuem em setores de assistência social, segurança 

alimentar e população com deficiência física para que possam melhorar a prestação dos 

serviços a este público.  

f) Ampliar o acesso de organizações do terceiro setor ao FUNDO FECOEP 

administrado pela secretaria SEAS; promovendo concursos de projetos que possam dar 

condições de infraestrutura, qualificação de profissionais e também a aquisição de 

equipamentos, veículos e outros para garantir uma melhor qualidade de atendimento 

descentralizado a população mais vulnerável do ponto de vista social. 

 

15. JUVENTUDE, MULHER E TERCEIRA IDADE. 

 15.1. Juventude  



a) implantar uma política estadual de juventude que Garanta a atenção e proteção dos 

jovens, bem como, sua participação na elaboração e execução de ações que garanta seu 

protagonismo como atores sociais do desenvolvimento;  

b) melhorar a oferta e a qualidade da educação formal para o segmento da juventude, 

possibilitando o acesso ao primeiro emprego, a trabalho e a renda;  

c) combater a violência de todas as formas cometida e sofrida pelos jovens através de 

ações de governo em parceria com a sociedade civil organizada (terceiro setor);  

d) promover na rede pública e incentivar a rede privada para a execução semanal de 

palestras com a participação dos conselhos profissionais regulamentados como forma de 

incentivar a busca pela graduação e profissionalização; 

e) Criar no âmbito do ensino médio e profissionalizante público o PROGRAMA VIDA 

SAUDAVEL com a prática desportiva orientada para as competições locais no segmento 

jovem;  

f) criar uma estrutura para coordenar as ações de governo para a juventude, de forma 

descentralizada, respeitando a localidade, contextualização e transversalidade das ações e 

demandas da Juventude; 

g) Incentivar e criar as condições para que as escolas de ensino infantil (parceria com as 

prefeituras e com as organizações empresariais) a criação de HORTAS ESCOLARES 

para as práticas com o manuseio da pequena produção e consumo na merenda escolar das 

crianças matriculas no ensino fundamental.  

 

15.2. Mulheres  

a) adotar uma política pública Estadual discutida com a população por meio de audiências 

públicas e em consonância com o governo federal, promovendo avanços significativos 

para a participação da mulher na sociedade;  

b) combater todo e qualquer tipo de agressão contra a mulher ampliando a Rede de 

Prevenção e atendimento às mulheres em situação de violência garantindo a segurança e 

assistência jurídica gratuita;  

c) ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, estimulando sua autonomia 

econômica e financeira, bem como, garantir o acesso da mulher a todos os níveis 

educacionais, prioritariamente das que estiverem em condição de vulnerabilidade 

socioeconômica;  



d) garantir em parceria com as prefeituras a atenção integral à saúde da mulher, 

preventiva, curativa e de planejamento familiar;  

e) capacitar os profissionais da área de segurança pública, saúde, educação e assistência 

psicossocial na temática da violência de gênero;  

f) criar nas cidades com mais de 40 mil habitantes uma delegacia especializada para o 

Atendimento à mulher e suas necessidades;  

g) criar na estrutura de governo uma coordenação Estadual de mulheres com ênfase a 

desenvolver a garantia dos direitos das mulheres em todas as transversalidades das 

políticas públicas.  

h) Descentralizar as ações da Delegacia da Mulher de Porto Velho, colocando Unidades 

especializadas de atendimento (equipes) nas UNISPS da zona sul e da zona leste da 

capital e também nos Distritos com maior índice populacional. 

 

15.3. Terceira Idade. 

 

a) viabilizar formas alternativas de participação e convívio da pessoa da terceira idade, 

integrando-o com as demais gerações, e garantir a sua participação na concepção das 

políticas públicas sociais por meio de suas organizações representativas;  

b) garantir a atenção à saúde e assistência social ao idoso priorizando o atendimento 

através de suas famílias, em detrimento do atendimento asilar, a exceção daqueles que 

não possuam garantias de sobrevivência, bem como, capacitar servidores públicos para o 

atendimento adequado aos idosos e divulgar os serviços oferecidos a eles;  

c) apoiar estudos sobre a questão do envelhecimento e a divulgação educativa dos 

aspectos biopsicossociais no sistema educacional;  

d) desenvolver parcerias com a união e o setor privado de Rondônia para a construção e a 

manutenção por via do serviço de terceiro setor especializado em política pública para a 

terceira idade para a gestão de Centro Estadual da Melhor Idade - um complexo de 

serviços de saúde, social e de cultura e lazer para o atendimento a pelo menos 600 

cidadãos em cada uma das localidades em que será implantado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 



Queremos agradecer a participação de todos que contribuíram com suas ideias, sonhos e 

projetos no período do debate e na construção desse nosso plano de governo; um 

documento norteador para o progresso do Povo de Rondônia. Certamente que aqui 

percebemos a visão de todos para construir uma Rondônia melhor, mais criativa, mas 

produtiva, mas inclusiva e mais rica, e ocupando seu destinado lugar de destaque no 

cenário da Amazônia e do Brasil, pois aqui residem os fortes, aqui moram os verdadeiros 

Destemidos Pioneiros que dão sua vida e seu trabalho pelas suas famílias e pelo 

progresso dessas terras. 

Mas a grande verdade é que poucos podem colocar esse sonho em movimento e de 

maneira ordenada e transparente, com a participação de todos, dentro de um verdadeiro  

ambiente democrático e participativo, esse grupo de homens e mulheres que guardam em  

seu coração e nas suas mentes esse desejo; somos nós, membros e simpatizantes do 

modo de pensar e agir do partido PMB - filhos e filhas de Rondônia que estão 

empenhados em juntos, realizar esse grande plano. 

Cada um e todos vocês que contribuíram saibam que estão por fortalecer as nossas 

convicções de promover o bem comum e o povo de nossa amada Rondônia; essas 

estratégias de gestão, colocadas em prática trarão o progresso e a prosperidade; por isso 

acreditamos na vitória, e com ela, juntos aprofundaremos o amor e a honra de servir ao 

povo e a Deus, sem o qual nem respirar poderíamos; pois sem Ele nada, com Ele: 

tudo. 

Sabemos da importância desse documento gerado no calor das ideias e da vontade de 

uma vida melhor, ele produzirá o Desenvolvimento Social e Sustentável d Rondônia, 

melhorando a vida de todos que acreditam em dias melhores pela força do trabalho e da 

vontade e inteligência humana. 

Nós do Partido da Mulher Brasileira (PMB) convidamos a todos para realizar a 

maior gestão pública da história de nossa amada Rondônia, vamos devolver a esperança 

das pessoas em dias melhores, especialmente daqueles que hoje estão longe da 

prosperidade e da cidadania, vamos trazer a todos para a alegria de participar da ciranda 

do progresso.  

Vamos juntos, com amor e credibilidade promover uma vida melhor, 

vamos desenvolver a Rondônia que todos merecemos! 

 

Porto Velho, Rondônia agosto de 2018. 


