
 



 

INTRODUÇÃO 
 

Na administração em vigor é perceptível as conquistas no município de 

Rondon do Pará, pois nesse pleito foi possível reerguer a autoestima do povo e 

eis que a esperança, a alegria e o desejo de progredir é vista em todos os cantos. 

Esse resultado se deu por conta da atual administração ser pautada no respeito, 

na transparência e na igualdade de oportunidades, bem como, no resgate do 

civismo, na valorização das famílias, no bom atendimento humanizado e 

organizado para levar as políticas públicas a todos que dela necessitaram e/ou 

necessitam. São vários exemplos de sucesso: bom fluxo de giro na economia, 

pagamento em dia, obras de infraestrutura, promoção de visualização do 

município para atrair investimentos e investidores, valorizando os já existentes, 

dentre outros.  Os  investimentos e a credibilidade é notório, dando um 

referencial de um jeito diferente de fazer política, pensando em metas e nas 

prioridades que atendam a coletividade, dando oportunidade de uma cidade viva 

e sustentável, aproximando cada vez mais a população e o poder público, dando 

assim a máxima que o dinheiro é do povo e volta para o povo através de 

programas, ações e objetivos para enfrentamento das necessidades e o bom 

desenvolver das políticas públicas, oportunizando a eficiência e eficácia da 

administração pública. E para dar essa continuidade é que respaldamos esse 

instrumento, denominado Plano de Governo que vai nortear as políticas públicas 

e orientar o desenvolvimento em nosso município para o próximo pleito. 

Dessa forma, para que a comunidade local possa continuar com essa 

harmonia de confiança, respeito e credibilidade é que nos apresentamos a 

concorrer às eleições municipais no cargo majoritário, como candidato a Prefeito 

Arnaldo Rocha e Vice-Prefeito Volmar Rodrigues, com visão inovadora de 

gestão pública para implantar e garantir mais qualidade de vida ao público de 

nossa querida cidade. Em atenção à Lei Eleitoral, a Coligação Para o Trabalho 

Não Parar, apresenta o requerimento de registro de candidatura, uma via 

impressa e outra digitalizada do Plano Básico de Governo em conformidade com 

a nova redação do art. 11, § 1º, IX, da Lei 9.504/97. Nosso Programa de 

Governo, que na realidade não é um elenco de promessas, mas sim um 

compromisso que assumimos com cada morador de nossa cidade ainda será 

detalhado no decorrer da campanha eleitoral.  



Rondon não pode ser para uma ou outro mandatário, nós queremos uma 

cidade Viva e Sustentável, onde todos possam participar das decisões sobre os 

investimentos públicos e fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura. Uma 

cidade onde esses serviços sejam suficientes e eficientes, geridos de forma 

moderna e transparente. O trabalho será em conjunto para a construção de uma 

cidade cada vez mais agradável, justa e com inclusão social, resgatando valores 

e o vínculo familiar, levantando a autoestima com respeito, responsabilidade e 

justiça. 

 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O TRABALHO NÃO PARAR 

 
 
 

A definição do programa básico de governo partiu de uma visão estratégica 

que é o ponto fundamental desse modelo e cujo processo se desenvolve com 

base em três componentes fundamentais: os VALORES, a MISSÃO/VISÃO DE 

FUTURO e os OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, sendo esses elementos 

relacionados com o negócio a empreender, com introdução de programas de 

políticas inclusivas, a criação de instituições que estimulam a inovação e a 

capacidade de atrair o capital financeiro necessário para a indução de mudanças 

são fundamentais para a transformação urbana e rural, visando uma gestão 

participativa e convicta de que, em cada secretaria municipal, haverá pessoas 

capacitadas e habilitadas para executar as ações com competência. 

 

 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL 
 

 

Na perspectiva de buscar a eficácia/eficiência na gestão de recursos 

visando a efetividade das ações e consequentemente o bem-estar da população, 

o papel e a missão da Administração Pública foram repensados.  

É compromisso da Coligação Para o Trabalho Continuar, realizar uma 

gestão aberta, transparente e democrática. Decisões de maior relevância e que 

envolvam investimentos, serão tomadas a partir da realização de audiências 



públicas com a comunidade interessada. A democracia será exercida em sua 

plenitude. Nossa gente terá voz e vez! 

Nesse exercício, se percebeu que o aparato administrativo requeria um 

novo formato, e com isso várias providências: a modernização administrativa, a 

redefinição da estrutura de gestão, a qualificação dos servidores públicos com 

plano de cargos carreiras e salários, bem como, a implementação do 

planejamento estratégico.  

Gestão administrativa eficiente, honesta e transparente, com busca 

permanente da qualidade no atendimento ao cidadão, com a implementação do 

programa de desburocratização e adoção de sistema inovador de organização e 

métodos para revisar todos os procedimentos e trâmites administrativos, 

eliminando exigências dispensáveis e criando soluções para desburocratizar e 

dar eficiência e rapidez aos serviços públicos.  

Buscar alcançar dentro do Planejamento Estratégico da Administração os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODMs, fixados por 189 países na 

ONU que são: acabar com a fome e a miséria; educação básica de qualidade 

para todos; igualdade entre sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade 

infantil; melhorar a saúde das gestantes; combater a AIDS, a malária e outras 

doenças. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e, todo mundo 

trabalhando pelo desenvolvimento, é o nosso lema.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

AUMENTAR A EFICÁCIA, A EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DA GESTÃO 

PÚBLICA. 

 

 

GESTÃO PÚBLICA 

 

 

 Modernizar a Gestão Pública;  

 Fortalecer e Organizar o Sistema Municipal de Planejamento;  

 Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas;  

 Reorganizar a gestão patrimonial, material e de serviços;  



 Potencializar o uso de tecnologia de informação e implantar um sistema de 

informações gerenciais;  

 Implantar o sistema de gerenciamento da dívida;  

 Reorganizar a estrutura administrativa, redistribuir competências e fortalecer 

o quadro técnico das Secretarias Municipais, para garantir a implementação 

das diretrizes do Plano Diretor, do Estatuto das Cidades, e a aplicação das 

leis urbanísticas;  

 Implantar um sistema de informações integrado na Prefeitura Municipal, que 

inclua dados globais do Município e que seja alimentado de forma eficiente 

por todos os órgãos municipais;  

 Incentivar a capacitação dos servidores atuais;  

 Implementar um Plano de Cargos, Carreiras e Salários condignos para os 

servidores municipais; 

 Criar mecanismos para organizar e cuidar do setor produtivo, de pequena, 

média e grande escala, dando um foco específico para a mineração, com 

levantamento e sondagem para visualizar a potencialidade minerária dando 

uma atenção especial para os projetos já existentes, transformar o nosso 

município como eixo estratégico do Estado, organizar as legislações para 

atender e desburocratizar as demandas. 

 

 

SAÚDE 

 

 Mutirão da saúde, com várias especialidades, inclusive com atendimento de 

Oftalmologia; 

 Planos de Conscientização e Informação sobre doenças sexualmente 

transmissíveis; 

 Saúde Escolar: implantar programa de saúde para crianças e jovens 

envolvendo ergonomia em sala de aula, análise postural, nutricional, 

oftalmológica, da saúde oral, da acuidade auditiva, sexualidade, cidadania e 

drogas; 

 Programa de Saúde da Família, garantir cobertura nos tratamentos de 

doenças familiares com implantação programas de informações e prevenções 



direcionadas a higiene e cuidados pessoais e mentais e com isso ajudar e 

ampliar as condições de acesso à alimentação e reduzir o risco de doenças 

como obesidade, diabetes, pressão alta, através de alimentação orientada, 

assim, estimulando estilo de vida saudável; 

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde 

pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 

efetivamente à expectativa da população.  

 Criação de sistemas informatizados e interligados, com agendamentos 

prévios de consultas e exames por telefone, aplicativos ou internet, para 

facilitar e agilizar o processo de atendimento nos postos de saúde e 

laboratórios, com controle total de receituários, entrega de medicamentos 

controlados, controle de estoque, com ligação direta na regulação, facilitando 

assim maior rapidez de atendimento e encaminhamento para hospitais 

regionais, diminuindo a espera e filas; 

 Garantir apoio e fortalecer os programas de atenção à saúde da mulher; 

 Compra de ambulâncias para Hospital – e treinamento para capacitação de 

motoristas e técnicos de enfermagem para a locomoção de acidentados;  

 Projeto para Recuperação de Dependentes Químicos em parceria com CAPS 

e instituições religiosas fortalecendo programas de voluntários e garantindo 

todo apoio necessário; 

 Introduzir e ampliar os programas do Ministério da Saúde, tais como Programa 

Saúde da Família (PSF); Programa Brasil Sorridente; Programa de 

Atendimento Domiciliar (PAD); Programa de Internação Domiciliar (PID); 

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial); Saúde do Idoso; Saúde da Mulher; 

entre outros. 

 Aprimorar os programas de atenção básica à saúde da criança e do 

adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das pessoas com 

deficiência, DST/AIDS e de saúde mental; 

 Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de 

saúde ou em domicílio.  

 Ampliar o atendimento odontológico, nas Unidades Básicas de Saúde, 

incluindo novos procedimentos, criando lista própria do município.  

  Reestruturar a Vigilância Sanitária, a partir de constatação das necessidades 

levantadas e realizar ações preditivas, preventivas e curativas; 

 Capacitar os servidores para o atendimento humanizado; 



 Criação e instalação de um projeto voltado aos cuidados com a saúde do 

homem; 

 Treinamento e capacitação para o cuidado e tratamento com deficientes;  

 Criação do PAD: Programa do Atendimento Domiciliar (pacientes acamados). 

Acompanhamento especial a doentes acamado-crônicos (Derrame, AVC, 

Deficiente Físico, Acidentado) por Médico, Fisioterapeuta e enfermeiro; 

  Criar uma central de regulação (organizar o acesso na rede 

estadual/municipal de saúde); 

 Programa + Saúde Mulher - Miomas, pré-natal de risco, pré-natal de 

adolescentes, fisioterapia ginecológica, colposcopia, papanicolau, câncer de 

mama (detecção e prevenção), PAAF e core biopsy da mama; 

 Programa Mãe Rondonense(diminuir a mortalidade infantil): garantir às 

gestantes um pré-natal de qualidade, referência no parto hospitalar e 

acompanhamento do desenvolvimento do bebê, em especial no seu primeiro 

ano de vida. ETAPAS: Atenção Primária, o trabalho começa com a 

capacitação das equipes para a realização do pré-natal e acompanhamento 

das crianças, classificação de risco da gestante e do bebê menor de um ano, 

e a vinculação do parto de acordo com o grau de risco. Atenção secundária, 

entram os ambulatórios especializados para a realização do pré-natal de risco 

e para o atendimento das crianças menores de um ano em situação de risco. 

Atenção terciária assegura a referência hospitalar para a realização do parto 

de modo seguro e solidário, de acordo com o grau de risco da gestante. 

 Fazer gestões junto ao Governo do Estado para regularizar o fornecimento de 

medicamentos de alto custo; 

 Saúde Digital: será um sistema moderno que agiliza o atendimento e garante 

ao usuário um acompanhamento completo de toda sua ficha médica sempre 

que ele retornar às unidades de saúde, integração que monitora o paciente 

desde a sua entrada no posto de saúde e se estende durante todo o 

tratamento, implantado todas as informações das Unidades de Saúde, 

segurança para o médico na hora de efetuar o prontuário eletrônico. Sistema 

interligado 24 horas: • Registro através de impressão digital, interligado na 

rede SUS. 

 Agentes de Saúde: Disponibilizar toda infraestrutura necessária para o 

Trabalho: Piso Nacional, aparelho de pressão, balança (para pesagem das 

crianças, uniformes, tablet, ou aparelhos acemeljados  (integrando o agente 



de saúde a todos os moradores cadastrados banco de dados, facilitando o 

acesso dos dados do paciente - PGTIS); 

 Adequar e reformar as estruturas do Hospital Municipal; 

 Adquirir ambulância equipada, para núcleo urbano e rural. 

 

AÇÕES NO ESPORTE 

 

 Interação esportiva entre os bairros através de campeonatos de diversas 

modalidades; 

 Criar atividades nas quadras municipais, monitoradas por profissionais 

capacitados, com a finalidade de gerar saúde e afastar os jovens das drogas; 

 Compra de micro-ônibus, exclusivo para o esporte, garantindo o 

deslocamento dos atletas; 

 Melhorar a iluminação dos Campos Municipais; 

 Projeto Academia Livre, com a criação de academias ao ar livre, 

proporcionando ao cidadão melhorias de condições físicas sem custos e 

criando ambiente comum a todos; 

 Garantir apoio as escolinhas de futebol, fazer integração com projetos da 

grade curricular da educação, promovendo bem-estar e o aprendizado; 

 Garantir apoio a campeonatos amadores e profissionais, inclusive, na Zona 

Rural; 

 Construir campos de futebol de comunidades rurais, promovendo a prática 

esportiva e realizando campeonatos entre regiões.  

 Realizar Jogos Colegiais do Município entre bairros, escolas, empresas (copa 

do trabalhador), rurais (campeonatos); recuperação de quadras esportivas, 

apoiar e desenvolver programa de treinamento e aperfeiçoamento dos atletas 

que obtiverem os melhores resultados nos jogos municipais para capacitá-los 

a disputas e competições estaduais; 

 Incentivo de entrega materiais esportivos, para entidades e coordenadores de 

projetos sociais na área esportiva.  

 



 

OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO 

 

 Pavimentação de vias públicas, com sistema de drenagem de águas pluviais 

e meio fio em vários pontos da cidade, atendendo projetos recomendados de 

prioridade de mapeamento do sistema de engenharia, através de recursos 

junto ao Governo do Estado, Federal e próprios; 

 Manutenção de vias públicas já pavimentadas com recapeamento e 

construção de meio fio e sarjetas onde não existir; 

 Construção e Pavimentação de ciclovias, ciclo faixas, pistas para caminhadas. 

 Doação de uma área ao Estado para a construção do comando da polícia 

militar, civil e corpo de bombeiros; 

 Construção de praças, nos bairros Novo horizonte e Gusmão; 

 Compra de caminhão compactador de lixo; 

 Obras e reformas nos acessos para inclusão social dos deficientes físicos; 

 Estruturar sinalização informativa de bairros e pontos importantes na cidade 

e garantir a manutenção e fiscalização destas; 

 Aquisição de máquinas e implementos, nos moldes do mercado atual – sendo 

caminhões basculantes e tanque pipa, moto niveladora, pá carregadeira, rolo 

compactador, vibro acabadora e demais equipamentos, para pavimentação 

asfáltica com recursos próprios e convênio com Estado e União; 

 Fortalecer a atuação na construção e regularização de casas populares em 

parceria com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – MINHA CASA MINHA 

VIDA, e com programas específicos para o atendimento de quem já tem 

terreno e precisa de uma casa; 

 Implantar o programa do governo do Estado cheque moradia, e construção 

de casas com recursos próprio e em sistema de mutirão, atendendo 

comunidade carente; 

 Atuação em conjunto com os representantes de comunidades rurais criando 

o Programa Caminhos da Roça, na execução de ações de melhoria e 

conservação da rede rodoviária municipal, realizando a conservação de 

estradas, abrindo outras, garantindo o acesso em ramais até a residência do 

proprietário; 



 Manutenção e revitalização das praças e logradouro públicos; 

 Aquisição de frota de veículos e máquinas pesadas, fazendo conjunto para 

permanência dos trabalhos de recuperação de estradas por região; 

 Manutenção e construção de pontes de concreto, bueiros e aduelas para 

atender à nova realidade da produção no campo e trafegabilidade em 

estradas rurais. 

 

DIMENSÃO INFRAESTRUTURA URBANA 
 

 

Nessa dimensão, a preocupação é de buscar ações objetivadas ao 

ordenamento urbano para que se coíba a ocupação desordenada que implicam 

em graves consequências, haja visto os impactos ambientais e as formações de 

bairros ilegais e irregulares que dificultam os serviços públicos, baixando a 

qualidade do atendimento à população e a racionalidade da administração 

pública.  

Essa dimensão buscará ainda combater os problemas já causados pelas 

ocupações irregulares anteriores, ajustando a regularização fundiária e 

minimizando as dificuldades enfrentadas pela população dos bairros formados 

de forma desordenada. Nessa perspectiva foram definidos o objetivo e as 

estratégias, explicitadas a seguir:  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
 
ORDENAR A EXPANSÃO E ASSEGURAR A QUALIDADE DA VIDA URBANA  
 
 
 

INFRA-ESTRUTURA URBANA 
 

• Implementar o Plano Diretor Municipal conforme as diretrizes do Estatuto 

da Cidade;  

• Universalizar a rede de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, 

obedecendo a planos específico já aprovado;  

• Implantar o sistema de esgoto, onde houver necessidade, conforme o 

plano municipal de esgotamento sanitário;  

• Ampliar e articular a pavimentação asfáltica;  



• Ampliar a iluminação pública e a rede de energia elétrica e substituir a 

lâmpadas de vapor de sódio, por lâmpadas de led;  

• Interligar todas as unidades públicas do município com sistema de fibra 

ótica, para atender demanda de programas padronizado de gestão e 

monitoramento; 

• Reestruturar o sistema viário urbano municipal;  

• Reorganizar o sistema de coleta e tratamento de lixo e de resíduos 

sólidos;  

• Modernizar o sistema municipal de trânsito;  

• Colocar sinalizadores horizontais e verticais na área central e bairros 

periféricos;  

• Implementar o Sistema de Geoprocessamento e Georeferenciamento; 

• Intensificar e melhorar o sistema de mutirões nos bairros, com premiação 

para o bairro que mais colaborar com a limpeza; 

• Manter um sistema profissional de variação e capinagem em todas as 

ruas da cidade; 

• Modernizar o sistema de fiscalização de postura para dar mais segurança 

ao cidadão; 

• Garantir o transporte escolar de qualidade; 

• Promover a excelência da estruturação urbana visando a harmonia entre 

o meio ambiente e os referenciais paisagísticos, os parques, praças e 

jardins, o patrimônio histórico, o sistema viário, o parcelamento, uso e 

ocupação do solo e a estética das edificações; 

• Regularização fundiária em loteamentos já existentes no núcleo urbano, 

regularização fundiária da Vila da Paz, Vila Palestina e todas as vilas já 

consolidadas; 

• Embelezamento com sistema de drenagem de águas pluviais, 

calçamentos e iluminação nas vilas da BR, Santa Lúcia e demais vilas. 



• SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

 
 
DIMENSÃO AMBIENTAL 
  

No tocante as questões ambientais, a agenda reconhece que o crescimento 

desordenado da cidade e o desenvolvimento das suas atividades produtivas, têm 

causado acentuados impactos no seu meio ambiente, comprometendo a 

existência de importantes elementos da sua paisagem.  

Assim, a ampliação da rede de esgoto, o tratamento dos dejetos e resíduos 

sólidos e o reordenamento territorial, constituem marcos de uma política de 

desenvolvimento urbano que busca compatibilizar os impactos do crescimento 

com o necessário cuidado com a manutenção da qualidade do meio-ambiente e 

da vida da população.  

Faz parte também dessa estratégia a agilidade de análise e liberação das 

licenças ambientais, para atender necessidade do avanço da produção, para 

tanto, melhorar o parque tecnológico, com ferramentas adequadas, capacitação 

de servidores e uma conectividade entre órgão público e usuário do sistema. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
PRESERVAR E CONSERVAR O ECOSSISTEMA DO MUNICÍPIO  
 
 
 

MEIO AMBIENTE 
 
 

 Estimular a criação de cooperativa de materiais recicláveis; 

 Atuar de forma proativa na implementação do Plano de Gestão da Bacia 

Hidrográfica do município;  

 Implementar um Sistema Municipal de Áreas Verdes;  

 Prevenção e controle de externalidades negativas do sistema produtivo: 

desmatamento abusivo; contaminação da rede de drenagem (superficial e 

subterrânea); contaminação do solo; poluição do ar, etc.;  

 Incrementar a educação ambiental no sistema formal de ensino;  

 Implantar mecanismos de consciência ambiental com amplo alcance social;  

 Identificar os limites das Áreas de Preservação Permanente;  

 Recuperar as matas ciliares, através do replantio e conservação das Áreas 

de Preservação Permanente nas propriedades do Município;  



 Definir projeto de arborização urbana;  

 Realizar o mapeamento de aptidão dos solos do Município, em escala 

adequada ao planejamento municipal;  

 Mapear pontos críticos com risco de inundação em áreas ocupadas, 

definindo projetos para minimização de acidentes ambientais na área 

urbana;  

 Fornecer a comunidade fontes de pesquisas referentes ao meio ambiente e 

seus ecossistemas;  

 Manter a jardinagem, arborização e reflorestamento das áreas públicas;  

 Fortalecer e fomentar a Preservação Ambiental por parte da sociedade;  

 Apoio ao reaproveitamento de Resíduos Sólidos;  

 Minimizar a quantidade de resíduos Sólidos no Meio Ambiente;  

 Reativação do viveiro de mudas, visando o fornecimento de mudas para o 

reflorestamento;  

 Maior presteza nos serviços de poda e corte de gramas na cidade, evitando 

terrenos com muito mato e lixo, para isso realizando os serviços e cobrando 

dos proprietários o trabalho executado;  

 Criar o parque ambiental, com toda infraestrutura de embelezamento e 

preservação natural do espaço, criando mecanismo educacional, de práticas 

esportivas e da saúde mental e física, que seja aberto a comunidade e de 

interesse coletivo; 

 Obras de recuperação em diversas áreas de riscos identificadas no 

município. Através de recursos próprios, Federais e Estaduais.  

 Acompanhamento e monitoramento detalhado dos projetos de mineração, 

nas liberações de licenças em todas as esferas de governo. 

 

 

EDUCAÇÃO 
 

 

 Promover campanhas para erradicar o analfabetismo;  

 Priorizar a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar;  

 Criar programas e cursos profissionalizantes gratuitos ou com política de 

descontos, segundo pesquisa de renda familiar, com objetivo de preparar a 

cidade com mão de obra qualificada para atração de novas empresas; 



 Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino, através de cursos 

e treinamentos; 

 Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de 

forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição;  

 Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, juntamente 

com a formação permanente e a valorização dos educadores, a 

reorientação curricular e os métodos de avaliação como aspectos 

indissociáveis do processo educacional; 

 Distribuições do Livro Didático: garantir a continuidades da política atual do 

Governo Federal de produção e distribuição de livros didáticos; 

 Inclusão de Portadores de Deficiência: implantar um programa de apoio 

prevendo a formação de recursos humanos, contratação de profissionais 

com formação em educação especial e investimentos em acessibilidade; 

 Desenvolver programa de alfabetização de jovens e adultos, utilizando o 

computador como principal ferramenta, visando à inclusão social e digital; 

 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas 

de segurança, meio ambiente, saúde, trânsito, dentre outras; 

 Estimular a participação efetiva dos pais nas escolas com objetivo de que 

eles participem da educação dos seus filhos também em horário escolar; 

 Implementar o plano municipal de educação, acompanhar e fazer realizar as 

ações e programas pontuados no plano; 

 Ampliação, adequação e reformas de unidades de ensino, construção de 

escolas rurais; 

 Climatização das unidades de ensino; 

 Manutenção do Piso Salarial Nacional aos profissionais da educação. 

 Garantir, ampliar e manter o programa transporte escolar; 

 Garantir que no recebimento do precatório da ação, de realinhamento 

conquistado da diferença do FUNDEF\FUNDEB, o pagamento do direito aos 

profissionais do magistério 60% nos termos da decisão, e tentar, em base 

legal, através de uma lei municipal uma porcentagem para distribuir entre os 

demais servidores, que à época, estavam atuando nos 40%. 

 

 



 

CULTURA 

 

 Implementar, ampliar e manter o funcionamento da escola de música, dando 

origem na estrutura administrativa, criando os cargos específicos e 

estabelecer salário digno e equiparado; 

 Promover Festival de Música, com objetivo de valorizar os músicos da 

cidade.  

 Criação do Projeto – Cultura Itinerante “O Artista Vai Onde O Povo Está”: 

conforme calendário a estabelecer, um grupo levará música, dança oficina 

de leitura e redação, recital de poesia e exposição de arte aos bairros 

periféricos da cidade; 

 Exposição itinerante nas escolas de obras dos diversos artistas da cidade, 

com palestras e atividades desses artistas com os alunos; 

 Criação de Feira de Artesanatos na Praça; 

 Ampliar e incentivar as crianças, adolescentes e jovens a frequentar a 

biblioteca municipal; promover a campanha do livro com doações das 

comunidades, manter acervo atualizado e acesso à internet; 

 Desenvolver o turismo sustentável assessorando tecnicamente os eventos 

culturais do município, promover as festas folclóricas, religiosas, na 

elaboração de projetos e estabelecer mecanismos de proteção ao patrimônio 

natural, histórico/cultural; 

 Construir o centro cultural e artístico, obra paralisada, rever convênio, e 

aproveitar a base ali existente; 

 Otimizar uso de praças e vias públicas para ações artísticas, esportivas e 

culturais; 

 Implantação e manutenção do museu histórico municipal; 

 Ampliar, reformar e adequar o prédio da biblioteca municipal, construir prédio 

da biblioteca em bairros.   

 

 



 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Reestruturar, implementar e administrar os Programas Federais vigentes; 

 Manutenção, implementação e administração do abrigo municipal; 

 Implementar, ampliar e reajustar o programa cartão nutrição; 

 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a 

comunidade; 

 Fortalecer os Conselhos, estruturando, capacitando e organizando; 

 Incentivo ao Programa Federal de aquisição alimentar, junto ao Sindicato 

dos Trabalhadores e Agricultores da agricultura familiar; 

 Manutenção dos serviços da cozinha comunitária; 

 Cursos de capacitação profissional, para empoderamento da renda familiar; 

 Implementação e manutenção do Projeto Primeiro Emprego através de 

programa de menor aprendiz em parceria com empresas privadas; 

 Fortalecer a rede da garantia de direitos às crianças, aos adolescentes, aos 

deficientes e idosos;  

 Implementar a Rede de Amparo às Mulheres vítimas de Violência 

Doméstica; 

 Fortalecer, implementar e desenvolver ações e medidas sócio educativa, 

com atividades permanentes, na garantia da rede sócio assistencial; 

 Manter as ações dos CRAS e CREAS; 

 Construção e manutenção de unidade do CRAS no Bairro Miranda, 

adequação e ampliação do CRAS I e CRAS II, com construção de espaço 

de recreação e laser; 

 Manutenção e ampliação do programa criança Feliz; 

 Implantar e implementar os serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculo de 0 a 6 anos, nos CRAS; 

 Manutenção e implementação da central do CADUNICO; 

 Manter, ampliar e modernizar os setores SINE, IMO, comissão de emprego 

e renda e setor de Identificação; 

 Ações e programas voltados a terceira idade; 



 Fortalecer, manter e ampliar equipe volante, para atender ações itinerantes 

na zona rural e urbana; 

 Realização de ações de cidadania; 

 Implantar, manter o serviço de convivência e fortalecimento de vinculo nas 

vilas as margens da BR 222, no limite do município; 

 Aquisição, manutenção de veículos para melhorar os atendimentos e todas 

as ações e programas desenvolvidos na assistência social.  

 Implementar rede de amparo - ação morador de rua; 

 Implementação do centro POP – Dignidade ao público de vulnerabilidade 

social. 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

 Concurso Público para ampliar o quadro de funcionários: Prefeitura e SAAE; 

 Gestão do dinheiro público: melhorar o processo de disponibilização em todos 

os pagamentos identificando os fornecedores, garantir a realização de todos 

os processos licitatórios através de pregão presencial e eletrônico (via 

internet); 

 Fortalecimento da Procuradoria como um instrumento indispensável para 

garantia da lisura, transparência e ética no trato do interesse público; 

 Consolidar a política municipal de capacitação dos servidores, em gerência 

de projetos, planejamento estratégico, metodologias e sistemas de 

elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas, o que permitirá 

dar um salto de qualidade e atendimento à sociedade; 

 Criar o programa DE OLHO NA ADMINISTRAÇÃO com a implantação de um 

sistema em que todo o cidadão pode acompanhar os projetos e suas 

execuções; 

 Garantia de uma Política de Correção Salarial ao Servidor Público; 

 Garantir direitos, estabelecidos em lei municipal aos fiscais e aos agentes de 

transito, criar o departamento de fiscalização, regularizando assim a função; 

 Organização e estruturação do departamento de trânsito, com aquisição de 

equipamentos, materiais para realização de ações de trânsito, bem como, de 



reavaliar e ajustar no plano de cargos e salário o vencimento base, excluindo 

assim as perdas salarias, já pontuadas e reivindicada pela categoria. 

 

 

AGRICULTURA 

 

 Implementar as ações da Secretaria de agricultura com organização 

estrutural, equipamentos, maquinários, equipe técnica capacitada, com 

realização de projeto na área afim, contemplando todas as áreas e 

tendências, principalmente com gestão inovadora e descentralizada, dando 

ênfase ao melhoramento da vida do homem do campo; 

 Criar, promover e divulgar uma marca que padronize os produtos orgânicos 

de Rondon do Pará, de modo que eles obtenham um diferencial; 

 Fortalecer o agronegócio, dando ao pequeno e médio produtor condição de 

colocar seus produtos no mercado; 

 Desenvolver a agricultura familiar, colocando à disposição de todos 

agrônomos para orientá-los no plantio e colheita, e orientação mercadológica 

para seus produtos; 

 Buscar parcerias com as instituições de ensino técnico e superior do Município 

para orientação técnica aos produtores rurais sobre o quê, quando e onde 

plantar ou criar, visando aumentar a produtividade e lucratividade;  

 Criar estrutura de apoio à produção e comercialização dos pequenos 

produtores rurais; 

 Favorecer os pequenos produtores rurais como fornecedores às demandas 

da Prefeitura; 

 Conservar o sistema viário municipal para estimular as atividades 

econômicas;  

 Promover feiras para divulgar e incrementar a produção municipal; 

 Promover a mecanização de áreas, para pequenos agricultores 

 Fortalecer a cadeia produtiva, com incentivos, projetos e acompanhamento 

técnicos. 



 Apoio e incentivo à produção leiteira, com aquisição de equipamentos e novas 

genéticas, com introdução de técnicas modernas, cursos, capacitações, 

melhoria de pastagens e rebanho; 

 Realização de campos experimentais nas diversas áreas, com metodologia 

estatísticas de variáveis para acompanhamento e avaliação de viabilidades. 

 Apoio, legalização e organização para plantio de grande escala, seja de grãos, 

reflorestamentos. 

 Fortalecimento de projetos de orgânicos e da agricultura familiar; 

 Implantação de projetos, com acompanhamento técnico tais quais: mandala, 

balde cheio, horta no modelo hidropônico, hortas comunitárias, carneiro 

hidráulico entre outros. 

 Fazer roteiro para acompanhar, e habilitar pequenas instalações para 

fabricação de produtos tido como artesanal, sendo, derivados do leite, doces, 

compotas, etc. 

 Ampliar rede de energia elétrica no campo, através do programa luz para 

todos, buscando representantes, para buscar atender comunidades rurais 

sem o atendimento. 

 

OCUPAÇÃO E RENDA 

 

 Criar o sistema municipal de ocupação e renda;  

 Criar condições de geração de trabalho e renda em parceria com a 

sociedade civil organizada, visando reduzir a taxa de desemprego;  

 Estimular a vinda e permanência de empresas no município de Rondon do 

Pará;  

 Criar incentivos para a fixação de grandes empresas no município; 

 Promover cursos profissionalizantes visando adequar a especialização da 

mão de obra com as necessidades das empresas locais;  

 Incentivo ao comércio com ações acopladas com a Associação Comercial; 

 Criar crédito rotativo municipal, para desenvolver pequenos negócios. 

 

 



 

 

SEGURANÇA 

 

 Criar monitoramento eletrônico de segurança, com central de monitoramento 

e câmera de alta definição em pontos estratégicos da cidade com 

acompanhamento 24 horas, implantada e acompanhada pelas polícias Civil 

e Militar; 

 Fortalecer a defesa civil; 

 Criar a brigada de bombeiro civil; 

 Garantir o bem-estar e a segurança da população, ampliando os serviços 

através de parcerias, envolvendo a comunidade, a Polícia Militar e Civil;  

 Promover palestras em escolas e associações sobre a segurança pública, 

combate à violência, as drogas e afins;  

 Criar linha direta de comunicação com PM e polícia Civil. 

 Estabelecer junto com o comando central, rondas ostensivas. 

 Manter ações de equipes da Rotam no Município. 

 Estabelecer com o comando estadual, ações de inteligência para coibir o 

crime, a violência, as drogas e abusos.  

 Fazer parceria, com o comando central, para realização dos cursos de 

formação em nosso município; 

 Criar posto policial na vila da Paz km 56. 


