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INTRODUÇÃO 

Propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou em uma crise ética, 

moral e fiscal. Um governo sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios. Um governo formado 

por pessoas que tenham compromisso com Rondon do Pará e com os rondonenses. Que 

atenda aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que realmente faz a diferença na vida de 

todos. Um governo que defenda e resgate o bem mais precioso de qualquer cidadão: a 

Liberdade. Um governo que devolva o município aos seus verdadeiros donos: o povo. 

Para se cobrar a participação do povo o governo se faz necessário proporcionar atividades 

para que esse cidadão interaja e que esteja além de apenas audiências públicas e que são 

obrigatórias. Há uma maior parcela dos cidadãos que dizem que não participam porque 

acreditam que não podem ou não sabem participar porque não entendem e não tem 

conhecimento dos seus direitos básicos. 

Propomos um Plano de Governo para além do pleito, mas nossa preocupação é apresentar 

um plano de caráter abrangente, coerente, exequível operacional, e estratégicamente além 

gestão, mas é claro, contemplar várias e diferentes temáticas de modo estratégico, com 

ações operacionais e com uma gerência competente para com o município.  

Conhecemos Rondon do Pará antes mesmo de sua emancipação, portanto acompanhamos 

seu lento desenvolvimento e a busca de interesses que não fossem os dos cidadãos por 

parte de muitas gestões. Partindo desse pressuposto, pensamos em um plano que 

contemple a todos os munícipes que buscam melhorar a qualidade de vida por meio de 

políticas públicas factíveis e participativas.  Iremos contemplar, e pensando no 

desenvolvimento local e regional, por exemplo: agricultura, ciência e tecnologia, comércio, 

cultura, educação, esporte, habitação, indústria, lazer, meio ambiente, saúde, segurança, 

serviços, setor social, transporte, turismo, etc. 

Rondon do Pará passa por desafios políticos, sociais, ambientais, financeiros e no formato 

de gestão. Queremos nos aproximar e equalizar os interesses pessoais e coletivos , público 

e privado, e sabemos que isso é bom e saudável para o nosso município. Porém 

consideramos ainda mais importante o cidadão, e não a renumeração política e os lucros de 

organizações, e sim os interesses do cidadão, principalmente os menos previlegiados, que 

devem ser respeitados e priorizados.  
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1. COMPROMISSOS E VALORES 

1.1 O FRUTO DA VIDA É SAGRADO! 

• Este é um município de todos nós, rondonenses natos ou de coração. Um Rondon de 

diversas opiniões, cores e orientações. 

• As pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas 

escolhas, desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo. 

• Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta em uma economia 

de livre iniciativa, têm nome: PROPRIEDADE PRIVADA! Seu celular, seu relógio, sua 

poupança,sua casa, sua moto, seu carro, sua terra são os frutos de seu trabalho e de suas 

escolhas! São sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados! 

• Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome: FAMÍLIA! Seja ela como for, é sagrada e 

o governo não deve interferir em nossas vidas. 

 

1.2 2020 SERÁ O ANO DA MUDANÇA !   

Nossa vitõria será contra a corrupção e para isso faremos os ajustes necessários em todos 

os setores de fornecimento de serviços e produtos para garantir crescimento da qualidade e 

prestatividade e a geração empregos e renda. 

Enfrentaremos os grupos de interesses escusos que quase destruíram o município. 

Após 38 anos em que Rondon do Pará vem sendo governada por dois grupos políticos que 

corrompeu a democracia e estagnou a economia, faremos uma aliança da ordem com o 

progresso: um governo Liberal Social. Saúde, Geração de Empregos e Renda, Saneamento 

Básico e Educação são nossas primícias em nosso Plano de Governo dentre todas as 

vertentes temáticas. Não seremos tolerantes com a criminalidade dentro de nosso município 

nem com a corrupção e com os privilégios. 
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2. AUTONOMIA E FRATERNIDADE 

• Quebrado o atual ciclo, com uma Rondon do Pará livre do crime, da corrupção e de 

ideologias perversas, haverá estabilidade, riqueza e oportunidades para todos 

tentarem buscar a felicidade da forma que acharem melhor. 

• Liberdade para as pessoas, individualmente, poderem fazer suas escolhas afetivas, 

políticas, econômicas ou espirituais. 

• Devemos ser fraternos! Ter compaixão com o próximo. Precisamos construir uma 

sociedade que estenda a mão aos que caírem. Escolhas erradas ou tropeços fazem 

parte da vida contanto que não haja persistência em continuar nos erros. 

Ajudar o próximo a se levantar nos diferencia como humanos. 

• Mais importante: uma cidade fraterna e humana, com menos excluídos, é mais forte. 

Há menos espaço para populistas e suas mentiras. O município precisa se libertar dos 

corruptos. O povo rondonense precisa ser livre de VERDADE! 

 

2.1 Liberdade de Imprensa 

•Somos defensores da Liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, política e 

religiosa! 

• Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder escolher os rumos da vida na 

contínua busca da felicidade! 

• Somos contra qualquer regulação ou controle social da mídia. 

• A Liberdade é o caminho da prosperidade. Não permitiremos que Rondon do Pará 

prossiga no caminho da servidão. 

• Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever e escolher seu 

futuro.
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3. DIREITOS E DEVERES 

A forma de mudarmos Rondon do Pará será através da defesa das leis e da obediência à 

Constituição e as Leis Municipais,  Assim, NOVAMENTE, ressaltamos que faremos tudo na 

forma da Lei! Qualquer forma de diferenciação entre os rondonenses não será admitida.  

Todo cidadão terá seus direitos preservados e poderão gozar de seus plenos direitos, 

devendo obedecer às leis e cumprir com seus deveres (não matar, não roubar, não participar 

de falso testemunho, não sonegar impostos, etc.). Destacamos ainda que qualquer pessoa 

no território municipal, mesmo não sendo cidadã rondonense, tem direitos inalienáveis como 

ser humano, assim como tem o dever de obedecer as leis. De acordo com o Art. 5º. da 

Constituição Brasileira, em resumo, estes sãos os os nossos direitos e deveres enquanto 

cidadãos brasileiros: 

Direitos: 

• Ir e vir em todo território nacional em tempo de Paz; 

• Direito de igualdade perante a Lei; 

• Direito de não ser torturado e de não receber tratamento desumano ou degradante; 

• Direito a sua intimidade, sua vida particular, sua honra, sua imagem, à inviolabilidade de 

seu domicílio, de sua correspondência, de suas comunicações telegráficas, de dados e 

telefônicas; 

• Direito de liberdade de expressão de atividade artística, intelectual, científica, literária, e de 

comunicação; 

• Direito de reunião e às liberdades políticas e religiosas; 

• Direito à Informação, Direito de propriedade; 

Deveres: 

• Votar para escolher nossos governantes e nossos representantes nos poderes executivos 

e legislativo; 

• Cumprir a leis; 

• Respeitar os direitos sociais de outras pessoas; 

• Prover o seu sustento com o seu trabalho; alimentar parentes próximos que sejam 

incapazes; 

• Educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza; 

• Proteger o patrimônio comunitário; proteger o patrimônio público e social do país; colaborar 

com as autoridades. 
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4. ATUAÇÃO NA SAÚDE LOCAL 

Objetivo geral: 

Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos. 

Objetivos específicos: 

 Disseminar informações no sentido de melhorar o nível geral dos conhecimentos da 

população sobre os fatores essenciais para uma vida saudável, muitos dos quais se situam 

fora do setor restrito da saúde; 

 Promover o planejamento urbano para o desenvolvimento saudável das nossa 

cidade, garantindo ações integradas para a promoção da saúde pública; 

 Garantir a equidade no acesso à saúde com especial atenção aos pobres, o que 

requer a elaboração regular de indicadores sobre o progresso na redução das 

disparidades; 

 Promover estudos de avaliação da saúde pública, a gestão participativa e o 

controle social sobre o sistema de saúde; 

 Determinar que os urbanistas integrem condicionantes de saúde nas estratégias de 

planejamento e desenho urbano; 

 Promover a prática de atividades físicas - individuais e coletivas - que busquem 

enfatizar os valores de uma vida saudável. 

Obs.: Diante da atual realidade vividas por todos por conta da pandemia, os objetivos 

observaram as medidas de proteção e combate a Covid-19 determinadas pela OMS. 

4.1 Saúde 

→ Diagnóstico da Saúde: Elaborar o diagnóstico do Sistema Municipal de Saúde, através 

de equipe técnica qualificada, considerando aspectos como acesso aos serviços de saúde, 

infraestrutura das unidades básicas, humanização no atendimento, central de regulação, 

existência de sistemas de informação, assistência farmacêutica, controle social e 

participação popular, através de equipe técnica qualificada, visando obter um panorama fiel 

da realidade da saúde no município e assim poder elaborar e direcionar com mais eficácia 

as ações e programas. 

→ Investir em Sistemas de Tecnologia da Informação para promoção da eficiência da 

Gestão da Saúde Municipal. 
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→ Realizar um Novo Mapeamento Territorial, por área de Atendimento do PACS – 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

→ Ampliar as Equipes de Saúde da Família, conforme necessidade do município. 

→ Ampliar a informatização das Unidades de Saúde e implantar o sistema de 

prontuário eletrônico. 

→ Fortalecer os programas de Saúde Bucal e Educativo em Saúde Preventiva em todas as 

Escolas do Ensino Fundamental nas zonas rurais e urbanas. 

→ Instituir Política Municipal de Referência e Contra Referência em Saúde para atendimento 

de especialidades. 

→ Fortalecer o CAPS-AD (Centro de Atendimento Psicossocial - Álcool e Drogas). 

→ Implantar ou melhorar a Central Municipal de Distribuição de Medicamentos. 

→ Garantir a manutenção da distribuição de medicamentos no Centro de Atendimento 

Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD), na Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades 

de Saúde da Família (USF) para atender pacientes hipertensos, diabéticos, portadores de 

transtorno mental e clientes do serviço de pré-natal, planejamento familiar, portadores de 

DST, entre outros. 

→ Ampliar o Quadro de Profissionais da Saúde, através da realização de concurso público 

de provas e títulos, conforme necessidade do município. 

→ Melhorar a qualificação dos profissionais da saúde para atendimento à população, através 

de Programa de Educação Permanente em Saúde. 

→ Instituir Política Municipal de Manutenção e Conservação da Estrutura Física e de 

Equipamentos das Unidades de Saúde para conforto dos pacientes. 

→ Fortalecer o NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

→ Estreitar as relações entre família, escola e sociedade visando ao combate às drogas e 

orientação sobre DST/Aids, através de ações específicas em parceria com as Secretarias 

de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. 

→ Fortalecer o Acompanhamento da Pactuação Integrada Municipal, através da Central de 

Regulação, instalada em espaço físico adequado, dotada de equipamentos de informática 

e sistema de informação, necessários à execução dos serviços. 
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→ Reduzir a Mortalidade Infantil: Promover ações de busca ativa das gestantes pelos ACS 

(Agentes Comunitários de Saúde), bem como priorizar as ações de saúde no tocante ao 

pré-natal (adesão precoce da gestante ao pré-natal, priorização dos exames, etc.). 

→ Ampliar o número de consultas e exames, conforme perfil epidemiológico da população. 

→ Promover ação conjunta do serviço de saúde com demais setores, inclusive o Conselho 

Tutelar, garantindo assim a assistência ao menor e ao adolescente. 

→ Controlar Riscos Sanitários: Investir na aquisição e capacitação de recursos humanos. 

→ Garantir a oferta e fiscalização dos serviços ofertados pela rede de atenção básica, 

através da implantação da Ouvidoria da Saúde, integrada a Ouvidoria Geral do Município. 

→ Controle Social: Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde (CMS), através da: 

 Promoção de cursos de capacitação continuada para Conselheiros de Saúde, em 

parceria com a Secretaria da Saúde do Estado e do Ministério da Saúde;  

 Realização de Reuniões itinerantes do Conselho Municipal de Saúde (CMS), em parceria 

com os Conselhos Locais de Saúde; 

 Garantir a realização da Conferência Municipal de Saúde. 

→ Buscar por recursos estaduais e federais, por meio de emendas, para ampliação e 

modernização do Hospital Municipal; 

 → Reativar postos e parcerias desativas com Maternidades e espaços de saúde como 

medida de precaução caso tenhamos uma segunda onda da Covid-19, agilizando os testes 

e garantindo proteção e equipamentos individuais aos profissionais que sempre estiveram 

em frente ao combate à pandemia; 
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5. EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE 

VIDA 

Objetivo geral: 

Integrar na educação formal e não formal valores e habilidades para um modo de vida 

sustentável e saudável. 

Objetivos específicos: 

 Prover a todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, oportunidades 

educativas que lhes permitam papel protagonista no desenvolvimento sustentável local e 

regional; 

 Garantir a implementação do tema da sustentabilidade de forma transversal nos 

currículos e propostas pedagógicas; 

 Incentivar o papel dos meios de comunicação de massa na conscientização sobre os 

desafios socioambientais e sobre as mudanças culturais necessárias à sustentabilidade; 

 Reconhecer a importância da educação ética, baseada em valores, para uma 

condição de vida sustentável; 

 Garantir a universalização e a qualidade do ensino em todos os níveis, assegurando 

a participação da comunidade na gestão escolar; 

 Prover a todos o ensino do esporte educacional, como maneira de se promover a 

autoestima, o desenvolvimento pessoal, o trabalho em equipe, o respeito à diversidade e a 

promoção da saúde. 

 

5.1 Educação 

→ Diagnóstico da Educação: Elaborar o diagnóstico da Rede Municipal de Ensino, através 

de equipe técnica qualificada, considerando aspectos como ensino aprendizagem, 

infraestrutura das escolas, aparelhamento tecnológico, merenda escolar, distribuição de 

material didático, kit escolar e uniforme escolar, transporte escolar, valorização dos 

profissionais da educação e de apoio escolar, sistema de informação de gestão educacional, 

avaliação da rede, bibliotecas e salas de leitura, visando obter um panorama fiel da realidade 
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da educação municipal e assim poder elaborar e direcionar com mais eficácia as ações e 

programas educacionais. 

→ Gestão Plena da Educação: Garantir à Secretaria de Educação a gestão plena dos 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – Fundeb. 

→ Plano Municipal de Educação (PME): Garantir a implementação dos dispositivos e 

estratégias aprovadas por Lei Municipal, com vistas a alcançar as metas estabelecidas 

durante a vigência do PME. 

→ Informatização do Sistema Municipal de Ensino: Implantar ou (modernizar) o sistema 

informatizado que possibilite a comunicação em rede, através da Internet, entre Secretaria 

de Educação, as Escolas Municipais, o Conselho Municipal de Educação (CME), o Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) e o Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundeb (CMACSF) a fim de dinamizar o processo de matrícula, a 

movimentação de alunos (transferência, evasão, etc), as ações dos órgãos de controle social 

da educação e a comunicação organizacional. 

→ Centro de Formação de Colégio Militar de Rondon do Pará (CFEM):  Buscar por 

recursos e parceria com o exército brasileiro para a Construção de um Centro Militar (ou 

Colégio Militar) destinado à promoção de atividades de formação para os alunos do 

município, promovendo parcerias com o Exército, a Secretaria de Educação do Pará.  

O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) é formado por 14 Colégios Militares, que 

oferecem o ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) e o ensino médio. Esses estabelecimentos 

de ensino, localizados em vários Estados do Brasil, propiciam educação de alta qualidade a 

aproximadamente 15 mil jovens. 

As práticas didático-pedagógicas nos Colégios Militares subordinam-se às normas e 

prescrições do Sistema de Ensino do Exército e, ao mesmo tempo, obedecem à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), principal referência que estabelece os 

princípios e as finalidades da educação no País. 

Proposta Pedagógica - De acordo com a LDBEN, todos os estabelecimentos de ensino do 

País devem possuir uma proposta pedagógica própria, verdadeira síntese dos objetivos e 

da orientação que imprimem à ação educacional. Entre outras características, a proposta 

pedagógica dos Colégios Militares prioriza princípios e práticas de um ensino moderno e 

atual. 
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Os Colégios têm como meta levar seus alunos à descoberta das próprias potencialidades, à 

autorrealização, à qualificação para o trabalho e prepará-los para a vida como cidadãos, 

educados conforme os valores, costumes e tradições do Exército Brasileiro. 

A Força Terrestre investe na qualidade de ensino por meio de práticas inovadoras que 

conduzem a uma educação integral, possibilitando ao educando o desenvolvimento 

simultâneo das áreas cognitiva, afetiva e psicomotora. 

 Formação dos Professores para Escola da Educação Infantil/Creche: 

Buscar parceria junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, através 

do PROINFÂNCIA, do Governo Federal para capacitar professores com a finalidade de atuar 

na Escola da Educação Infantil/Creche. 

 Formação continuada para Professores dos Ensinos Fundamental I e II. 

→ Casa da Merenda Escolar: Instituir a Política Municipal de Alimentação Escolar (PMAE), 

sob a supervisão do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE), 
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6. PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 

Objetivo geral: 

Reconhecer o papel estratégico do planejamento e do desenho urbano na abordagem das 

questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e da saúde, para benefício de todos. 

Objetivos específicos: 

 Reutilizar e regenerar áreas abandonadas ou socialmente degradadas; 

 Evitar a expansão urbana no território, dando prioridade ao adensamento e 

desenvolvimento urbano no interior dos espaços construídos, com a recuperação dos 

ambientes urbanos degradados, assegurando densidades urbanas apropriadas; 

 Assegurar a compatibilidade de usos do solo nas áreas urbanas, oferecendo 

adequado equilíbrio entre empregos, transportes, habitação e equipamentos 

socioculturais e esportivos, dando prioridade ao adensamento residencial nos centros 

das cidades; 

 Assegurar uma adequada conservação, renovação e utilização/reutilização do 

patrimônio cultural urbano; 

 Adotar critérios de desenho urbano e de construção sustentáveis, respeitando e 

considerando os recursos e fenômenos naturais no planejamento. 

 

6.1  SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E REFORMAS 

 

→ Revitalização de Praças Municipais, com a participação das comunidades, preservando 

a identidade local e um ambiente de lazer para os munícipes. A conscientização das 

comunidades para a preservação das praças será prioridade da Administração Municipal, 

mediante projetos a serem desenvolvidos em parcerias com as escolas e as Associações 

de Moradores. 

→ Buscar parcerias com o Governo Federal e por meio de Emendas para realização 

das seguintes obras: 

 Drenagem das águas de chuva que inundam o Bairro Gusmão causando transtornos, 

afetando a qualidade de vida e questões de risco com a saúde pública. 
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 Cratera da Rua Leandro (próximo ao Fórum), melhorando e alargando a passagem 

que dá acesso a essa rua sem saída e que coloca a todos em área de risco e 

desvaloriza imóveis. 

 Praça de lazer no Bairro Novo Horizonte - Bairro Nova Rondon - Bairro Gusmão, etc. 

 Reforma dos postos já existentes e Construção de Posto Policial no Bairro Novo 

Horizonte – Gusmão - Km 70 (p/ atendimento aos demais povoados próximos). 

 Pontes de Aço e Concreto nas estradas do Martírios, Jacu, Surubiju, Pebas e outras 

localidades onde assentados e produtores rurais mantem tráfego de circulação com 

suas produções. 

  Estudo de Rotatória nas entradas da cidade possibilitando retorno e transtornos nas 

trafegabilidades.  

 Construção de Portais nas entradas de Rondon do Pará como forma de identificar de 

modo claro e cordial a chegada e saída dos turistas e viajantes. 

 Estudar e projetar a possibilidade de um Calçadão Municipal; 

→ Reformar a Escola Conceição Tavares no bairro Gusmão.  

 → Adquirir a área Maiores da Zona Urbana entre Jaderlândia e Bairro Miranda (se houver 

interesse do(a) proprietário(a) de venda para a construção de (Centro Cultural /outros.)    

→ Cemitério Municipal: Adequação e Reforma de Cemitério Municipal no que diz respeito 

a parte interna e externa com abertura e calçamento de vielas, banheiros, capela e 

iluminação, garantindo estética e conforto e respeito aos entes de das pessoas ali sepultadas 

contendo área administrativa e espaço para serviço de atendimento funerário.  

 6.2 SERVIÇOS URBANOS 

→ Pavimentação: Promover a pavimentação dos bairros e ruas dos distritos e 

povoado que não possuem calçamento. Calçamento igualmente de ruas não terminadas 

completamente por motivos outros, como é o caso da Rua que dá acesso ao parque aquático 

entre os bairros Miranda e Jaderlândia e a rua Castro Aves. 

→ Manter a Iluminação Pública da sede, dos distritos, povoados e assentamentos. 

→ Instituir Programa Municipal de Parques e Jardins, de forma de estabelecer uma 

agenda permanente para manutenção dos serviços de poda e roçagem nas áreas 

públicas e incentivar a criatividade na arborização das praças municipais. 
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→ Criação de uma Feira Permanente com cobertura para o Bairro Jaderlândia.  

6.3 PROTEÇÃO DA CIDADE E DEFESA CIVIL 

→ Promover Curso de Capacitação para Agentes Públicos Municipais sobre Ações de 

Proteção e Defesa Civil. 

→ (Re)Mapear as áreas de risco de desastres do município, com levantamento das 

ameaças potenciais, tais como inundações, secas, barragens de água, áreas de ocupação 

clandestinas (loteamentos etc), lixões, loteamentos em situação de risco. 

→ Realizar, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, um estudo 

de avaliação da segurança de todas as escolas e unidades de saúde do município, a ser 

atualizado periodicamente. 

→ Cadastrar o município no Programa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório 

das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres. 

→ Estudar e buscar por área adequada e orientações de profissionais da área para 

elaboração de projeto que contemple uma Brigada Militar para Combate a incêndios em 

Rondon do Pará.  
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7 EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA 

DE PAZ 

Objetivo geral: 

Promover comunidades inclusivas e solidárias. 

Objetivos específicos: 

 Desenvolver e implementar programas para prevenir e superar a condição de 

pobreza; 

 Assegurar acesso equitativo aos serviços públicos, à educação, à saúde, às 

oportunidades de emprego, à formação profissional, às atividades culturais e 

esportivas, à informação e à inclusão digital com acesso à internet; 

 Promover a inclusão social e a igualdade entre os gêneros, raças e etnias e o 

respeito à diversidade sexual; 

 Aumentar a segurança da comunidade e promover a cultura de paz; 

 Garantir o direito à habitação em condições socioambientais de boa qualidade. 

 Isenção de IPTU para terrenos baldios utilizados como produção de meio de renda. 

 

 

7.1 Assistência Social 

→ Diagnóstico da Assistência Social: Elaborar o diagnóstico do Sistema Municipal de 

Assistência Social, através de equipe técnica qualificada, visando obter um panorama fiel da 

realidade de cada programa social instalado e projetos em desenvolvimento, de forma a 

direcionar com mais eficácia as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

→ Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC: Regulamentar, 

em âmbito municipal, a Lei que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil. 

→ Mutirões Sociais: De forma itinerante e sob a coordenação da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, a Prefeitura, periodicamente, prestará serviços diversos 

diretamente nos bairros, distritos e povoados, tais como: 

 Serviços de saúde, com atendimento médico e odontológico; 
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 Serviços sociais, com atendimento psicológico, nutricional e fisioterápico; 

 Serviços jurídicos, com atendimento gratuito para os que tenham interesse em 

ingressar com processo judicial, obter assistência jurídica nas áreas de família, 

direitos humanos, infância e juventude, crime, cível, pessoa idosa, consumidor e 

procuradoria ou esclarecer dúvidas; 

 Outros serviços, como cabeleireiro, manicure, pedicure, maquiagem, higiene bucal 

para atender as necessidades da população; 

 Palestras e vídeos educativos sobre temáticas relacionadas às diversidades (sexual, 

religiosa, raça/étnica, deficiências), prevenção à saúde e cidadania. 

→ Fortalecer o Programa de Benefícios Eventuais do Município, criado por Lei Municipal, 

através do qual são realizadas doações de colchões, filtros, cobertores, urnas funerárias, 

enxovais para recém-nascidos, cestas básicas e óculos para pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. 

→ Casa do Trabalhador: Por meio da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento, 

Social e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a iniciativa privada, com órgãos 

de outras esferas governamentais e com instituições do Sistema S (SENAR - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural; SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 

SESC - Serviço Social do Comércio; SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo; SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; SESI - Serviço 

Social da Indústria; SEST - Serviço Social de Transporte; SENAT - Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte; e SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), será criada a Casa do Trabalhador com a missão de consolidar-se como sistema 

público de inclusão produtiva, fomentando a geração de trabalho e renda, e qualificação 

profissional aos  cidadãos que se encontram em vulnerabilidade social e econômica. A 

finalidade é atender às pessoas com: 

 Realização de Rodas de Conversas com Profissionais de áreas diversas e Testes 

Vocacionais, buscando orientar os jovens que buscam oportunidades para se 

qualificar e encontrar o caminho para o primeiro emprego; 

 Oferta de Cursos Livres, de qualificação ou reprofissionalização, com emissão de 

certificado de conclusão, contendo: título do curso, período de execução, carga 

horária, conteúdo programático, nome do ministrante de cada disciplina e registro; em 

conformidade com o Decreto Presidencial nº. 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 



 
 Gerais 

Plano de governo 

 

3°, e a Portaria nº. 008, de 25/06/2002, da Secretaria de Estado da Educação e do 

Desporto; 

 Palestras, oficinas e aulas técnicas de áreas diversas, que possibilitem a atualização 

profissional; 

 Visitas às empresas locais e dos municípios circunvizinhos, para conhecimento do 

mercado de trabalho no município e região; 

 Intermediação de mão-de-obra, através de recebimento e cadastramento de 

currículos, monitoramento de oferta de vagas de trabalho em empresas cadastradas 

e encaminhamento, em parceria com o SINERONDON; 

 Gerenciamento do Programa Jovem Aprendiz no município de Rondon do Pará, em 

conformidade com a Lei municicipal (Lei da Aprendizagem), e o Decreto Federal nº. 

5.598/2005, que determina que as empresas de médio a grande porte devem possuir 

uma porcentagem equivalente a 5% e 15% de jovens (com idade entre 14 e 24 anos) 

aprendizes em trabalho e/o estágio, sendo que estes demandem alguma função 

dentro da empresa;  

  Estudar a Possibilidade do Estágio Remunerado: Encaminhamento de 

estudantes de nível superior para vagas em estágio remunerado, através de parceria 

com o CIEE | Centro de Integração Empresa-Escola Endereço: Av. VP- Oito, 346-432 

- Vila Militar Pres. Castelo Branco, Marabá – PA Horário:  Fechado ⋅ Abre seg. às 

08:00 Telefone: (94) 3322-4007; 

 

→ Serviço Municipal de Atendimento do Cidadão (SMAC - Espaço Cidadão): 

Estabelecer formalmente o SMAC, uma rede integrada de serviços ao cidadão, através do 

Espaço Cidadão, a ser instalado em local acessível e totalmente identificado, com acesso 

direto aos seguintes serviços: 

 Setor de Documentação (SDOC): Destinado à confecção de RG (Registro Geral) e 

de Carteira de Reservista, sendo fornecidos gratuitamente para aqueles que 

comprovarem carência, na forma da lei; cadastro do NIT (Número de Identificação do 

Trabalhador); consulta sobre Antecedentes Criminais e Cadastro Pessoa Física 

(CPF); 

 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): Destinado ao fornecimento de 

informações sobre a Administração Municipal, na forma de Lei Municipal que 

regulamente o acesso à informação pública no âmbito do Poder Executivo; 
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 Setor de Arrecadação Municipal (SAM): Destinado à emissão de documentos e 

certidões referentes a assuntos constantes nos cadastros tributários do município e 

permitidos pelo Código Tributário Municipal (CTM). O objetivo é  promover uma maior 

aproximação entre o Departamento de Tributos e os Contribuintes; 

 Ouvidoria-Geral do Município (Ouvidoria): Destinado ao recebimento de 

solicitações, críticas, denúncias, reclamações, elogios e sugestões relativas à Gestão 

Municipal e outras ocorrências na cidade. Através deste canal de atendimento, o 

cidadão poderá expressar seus anseios, que serão encaminhados aos órgãos e 

entidades competentes para garantir resposta ao seu registro; 

 Sala do Empreendedor (SE): Destinada ao incentivo para a legalização de negócios 

informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº. 

123/2006, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, facilitar 

a abertura de novas empresas e oferecer serviços aos Microempreendedores 

Individuais (MEI). Este serviço funcionará em parceria com o SEBRAE. 

→ Fortalecer as ações dos programas/projetos sociais, como: 

 CRAS – Centro de Referência da Assistência Social; 

 CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência social; 

 PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 Programa PROJOVEM Adolescente; 

 Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola;   

 Programa Bolsa Família.  

→ Reativar os programas como a Cozinha Comunitária, para atender população em situação 

de vulnerabilidade social e combater a fome. 

→ Implementar Projeto de Acolhimento de Crianças em situação de Risco Social e Pessoal, 

mediante cadastramento prévio das famílias substitutas, assegurando acompanhamento 

psicossocial para a família biológica. 
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7.2 Conselho Tutelar: 

 Capacitação Continuada aos Conselheiros Tutelares, em parceria com o Ministério 

Público Estadual (MPE); 

 Campanhas Educativas e de Conscientização sobre o Papel dos Conselheiros 

Tutelares, junto à comunidade, em parceria com as organizações da sociedade civil; 

 Disponibilização de veículo para o Conselho. 

 

7.3 Habitação 

→ Casas Populares em Área de Risco, através de: 

 Aquisição de terreno para construção de casas populares destinadas às famílias que 

se encontram em áreas consideradas de risco e em situação de vulnerabilidade 

social, a exemplo da população do bairro Jaderlandia, Gusmçao, etc; 

 Financiamentos, em nível de governos e instituições nacionais e internacionais, para 

construção de moradias populares, dotado de toda infraestrutura necessária, com 

maior atenção dos investimentos para as ZEIS Zonas Especiais de Interesse Social. 
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8 ESPORTE E LAZER 

→ Calendário Esportivo: Instituir calendário anual contendo as atividades esportivas e de 

lazer realizadas pelo município, envolvendo todas as modalidades. 

→ Adote uma Quadra: Buscar parcerias com a iniciativa privada para investir no esporte 

municipal, por meio da melhoria da infraestrutura dos espaços desportivos, como 

revitalização de quadras poliesportivas e de areia. 

→ Promover Corridas de Ciclismo e Atletismo (Corrida Rústica). 

→ Realizar Torneios Esportivos entre Equipes dos Bairros, Distritos, Povoados e Zona 

Rural, utilizando o Ginásio Municipal de Esportes, envolvendo as seguintes modalidades: 

futebol, futsal, vôlei, basquete e handebol. 

→ Esporte é Vida: Instituir programa com o intuito de promover diversas modalidades 

desportivas, tendo como público alvo crianças, adolescentes e pessoas com deficiência 

(auditivo, visual, intelectual, físico ou múltiplo) de sete a dezessete anos, que estejam 

matriculados nas escolas do município. O Programa funcionará em turno oposto ao da 

escola, em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social. 

→ Jogos Estudantis: Estabelecer no calendário esportivo, na Semana Municipal da 

Juventude, os “Jogos Estudantis”, envolvendo alunos matriculados nas escolas municipais, 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. 

→ Proporcionar a Participação de Seleções Municipais nos Campeonatos Regionais e 

Intermunicipais, abrangendo várias modalidades esportivas, em parceria com a Liga 

Rondonense de Desportos Terrestres, buscando, principalmente, a valorização dos talentos 

locais. 

→ Jogos do Servidor (JOSERV): Promover a integração dos servidores públicos 

municipais através da realização de atividades esportivas e de lazer, promovendo o bem 

estar social com participação de todos os órgãos municipais. 

→ Desenvolver o Campeonato Interbairros, realizado em diversos campos de futebol da 

cidade, e apoiar as Copas de Ruas. 

→ Equipamentos Esportivos: Buscar parcerias com órgãos de outras esferas 

governamentais, além da utilização de recursos próprios do município, visando: 
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 Adquirir, recuperar, construir e instalar equipamentos esportivos para os bairros, 

distritos e povoados; 

 Recuperar as Quadras Poliesportivas do Complexo Turístico do Município, com piso, 

marcação e iluminação; 

 Recuperar, reformar e ampliar as instalações já existentes do Ginásios de Esportes; 

 Reestruturar a Quadra Municipal de Esportes situada no Bairro Recanto Azul, 

inclusive com a cobertura e iluminação. 

→ Estudar Bolsa-Atleta Municipal: Através do programa “Bolsa-Atleta Municipal”, a ser 

criado por lei, serão concedidas Bolsas, condicionada exclusivamente a quantidade e 

critérios técnicos fixados anualmente em Portaria. Consequentemente, o programa visa 

incentivar a criação e o fortalecimento de Escolas de Esporte Amador do município,nas 

diversas modalidades, a exemplo do futebol, judô, karatê, handebol, futsal, vôlei, basquete, 

natação, Capoeira, Muay Thai e outros. 

→ Praça da Bandeira: Promover, anualmente, evento destinado à promoção do lazer e 

atividades socioeducativas para crianças e adolescentes, em parceria com todos os órgãos 

e entidades municipais e organizações da sociedade civil, sempre no mês de outubro (Dia 

das Crianças).  

→ Incentivar a realização de Campeonatos de Dominó, Baralho e Xadrez para diversas 

faixas etárias, envolvendo os alunos das escolas municipais. 
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9 CULTURA  

Objetivo: 

Fortalecer o cenário artístico-cultural da cidade por meio da efetivação de ações de 

reestruturação e/ou incentivo aà criação de novos espaços culturais e de fomento à 

produção dos diversos segmentos culturais do município, disponibilizando os subsídios 

necessários à ampliação das manifestações culturais e consolidando a identidade 

cultural do Rondon do Pará. 

Macroações: 

 Fortalecer o Evento Marcha para Cristo(Caminhada para Cristo) envolvendo todas as 

congreções evangélicas católicas e entidades em geral em um único intuito, 

engrandecer o nome do Rei Jesus, finalizando com evento na Praça da Bíblia, com 

cantores de musicas gospel (cantores da Localidade e Convidados).  
 Manter e ampliar os eventos culturais realizados atualmente, tais como Festejos 

Juninos, Corridas, Pedalagem, Motocros, etc; 
 Estimular os programas e projetos de formação de leitores, tendo como suporte o 

espaço democrático das bibliotecas; 
 Fomentar a literatura de cordel e Concurso de Poesias através da realização de 

editais; 
 Promover o acesso digital aos serviços e equipamentos virtuais; 
 Promover a inserção de produtos da economia criativa no mercado local e regional; 
 Ampliar a participação das pessoas com deficiência no setor cultural; 
 Apoiar eventos Como Caminhadas e Romarias da Igreja católica e garantir e garantir 

que possam professar a sua cultura de fé;  
 Realizar Oficinas de Talentos, através das diversas modalidades da arte, no intuito de 

promover a inclusão social;  

 Realizar ações culturais nas escolas, articulando arte e educação; 

 Incentivar a divulgação do trabalho realizado pelos artistas locais por meio da criação 

de um portfólio online; 

 Criar um Calendário de Festas Populares em parceria com os governos estadual e 

federal. 

 Revitalizar o Conselho Municipal de Cultura; 

 Criar o Fundo de Apoio à Cultura; 
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 Fazer funcionar a adesão do município ao Sistema Nacional de Cultura;  

 Criar o Programa Municipal de Fomento às Artes em Rondon do Pará;  

 Incentir a criação de Pontos de Cultura em Associações de Bairro e ONG’s  buscando 

a efetivação de convênios com o Ministério da Cultura e Secretária de Cultura do 

Estado;  

 Levar aos espaços das Praças Municipais em datas comemórativas e como Cultura 

em Movimento como Festivais, Mostras e Projetos em diversas áreas culturais; 

 Criar e incentivar o desenvolvimento de projetos culturais nas escolas;  

 Prestar assistência Cultural a Secretaria de Assist~encia e Promoção Social para os 

cidadãos da terceira idade, contemplando lazer e arte em geral nas praças, clubes, 

grupos existentes etc; 

 Incentivar a realização de eventos culturais periódicos;  

 Incentivar a produção audiovisual; 

 Criar Centro Cultural com espaço para TEATRO MUNICIPAL e local para todas as 

atividades como música, dança, teatro, artes maciais,artes plásticas, espaço para 

Biblioteca Municipal memória e digital (interagindo com escolas, barracões, terreiros 

e Organizações Não Governamentais (ONGs)) e outras, com praça de alimentação, 

estacionamento, arborização, etc. Esse centro concentrará em um único local todas 

as atividades de arte e suas oficinas.  
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10 SEGURANÇA PÚBLICA 

→ Instalar e proporcionar o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Pública 

(CMSP). 

→ Instituir a Política Municipal de Segurança Pública, composta dos seguintes 

instrumentos: 

 Conselho Municipal de Segurança Pública (CMSP); 

 Observatório Municipal de Segurança Pública (OMSP), com o objetivo de produzir 

dados sobre violência, em parceria com as Polícias Militar e Civil e aGuarda 

Municipal, cabendo-lhe sistematizar e coordenar os indicadores para avaliar a política 

de segurança pública levada a efeito no município e servir como norteador para a 

adoção de estratégias pelo CMSP. 

→ Parcerias com Governo do Estado, através de:  

 Solicitação, junto a Secretaria Estadual de Segurança Pública, para aumento do efetivo 

policial civil e militar e o fornecimento de combustível para abastecimento da viatura e motos 

da Polícia Militar; 

 Firmar parceria com o Governo do Estado para viabilizar a reforma e ampliação do 

Complexo da Polícia Civil e Postos da Polícia Militar. 

 Em conjunto com o estado Viabilizar a construção de uma Vila Militar para mobilizar 

e combater crimes contra instituições e haver um deslocamento com maior e facil 

mobilidade e reduzindo a vulnerabilidade do Militar.  
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11 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

10.1Bens Naturais Comuns 

Objetivo geral: 

Assumir plenamente as responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o 

acesso equilibrado aos bens naturais comuns. 

Objetivos específicos: 

 Estabelecer metas para a redução do consumo de energia não renovável e para 

aumentar o uso de energias renováveis; 

 Melhorar a qualidade da água, poupar água e usar a água de uma forma mais 

eficiente; 

 Proteger, regenerar e aumentar a biodiversidade, ampliar as áreas naturais 

protegidas e os espaços verdes urbanos; 

 Melhorar a qualidade do solo, preservar terrenos ecologicamente produtivos 

e promover a agricultura e o reflorestamento sustentáveis; 

 Melhorar substantivamente a qualidade do ar, segundo os padrões da 

Organização Mundial da Saúde (OMS-ONU). 

→ Educação Ambiental nas Escolas: Todas as Escolas Municipais serão orientadas 

a desenvolver projetos de caráter interdisciplinar que possam atender as Diretrizes  

Curriculares Municipais para a Educação Ambiental, a ser aprovadas pelo Conselho 

Municipal de Educação (CME). 

→ Política Municipal de Uso Racional de Recursos Naturais: Implantar projetos 

e/ou ações municipais que promovam o uso racional de recursos naturais, a exemplo 

dos dispositivos para o uso racional da água (reutilização), cursos e palestras sobre o 

aproveitamento da água da chuva (captação e utilização), despoluição do Corrégo 

Surubiju (, coleta seletiva, reuso ou reciclagem de material entre outros. 

→ Manter projeto piloto de Recomposição das Matas Ciliares e Educação Ambiental 

das Nascentes. 

→ Incentivar e auxiliar a regularização das áreas de Reserva Legal das fazendas. 
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→ Ativar/reestruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, com 

vistas ao fortalecimento das economias criativa e solidária. (Por meio de Proposta que 

seja aprovada em Conferência Municipal de Juventude de Rondon do Pará). 

→ Programa de Renda Mínima para Agricultura Familiar: Celebrar convênios com 

outras esferas de governo objetivando estimular atividades do pequeno produtor rural 

como fator de geração de emprego e renda. 

→ Compras Públicas de Produtos do Campo: Garantir a aquisição de produtos do 

campo para atender às necessidades do município, através do PAA e PNAE.                                    

→ Fortalecimento da Agricultura Familiar: Garantir o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) no município, com o objetivo de promover o acesso a alimentos em 

quantidade, qualidade e regularidade à população em situação de risco alimentar e 

nutricional através da inclusão social e econômica no campo, maior distribuição de 

renda local, aumento da empregabilidade e redução do êxodo rural, em conformidade 

com o que reza a Lei nº. 10.696/2003. 

→ Fortalecer a gestão municipal do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), com o objetivo de possibilitar a formação de hábitos alimentares saudáveis e 

valorização da cultura local, através da oferta da alimentação escolar e ações de 

educação alimentar e nutricional, em conformidade com a Lei nº. 11.947/2009. 

→ Promover a presença efetiva no município, através de convênios, dos principais 

órgãos governamentais da área de agricultura, tais como: 

 Agência de Defesa Agropecuária do Pará - Adepara; 

 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR; 

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - (Emater) 

Telefones: (91) 3299-3410 / 3299-3404 E-mail: presidencia@emater.pa.gov.br 

→ Firmar parceria com o SEBRAE visando capacitar os produtores do campo para 

participarem das compras públicas vinculadas ao Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

mailto:presidencia@emater.pa.gov.br
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→ Estimular a Economia Agrícola Local: Através do incremento de nova estrutura 

para a feira livre, estimular os produtores rurais para participarem ativamente do 

comércio de seus produtos, inclusive a venda de alimentos orgânicos e criação de 

cooperativa;  
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12 SAAE – (SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO) / SANEAMENTO 

→ Buscar parcerias junto aos órgãos Estaduais e Federais das áreas de águas e 

saneamento para reestruturação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

inclusive no que se refere à gestão e utilização de novas tecnologias. 

→ Instituir Programa de Valorização e Capacitação Continuada para os Servidores do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), incluindo a elaboração do Plano de 

Carreira e Remuneração. 

→ Estabelecer Plano de Ações e Medidas de Contingenciamento para os períodos de 

Estiagem, inclusive garantindo o fornecimento de água potável para atender as Redes 

Municipais de Ensino e de Atenção Básica da Saúde. 

→ Instituir Plano Emergencial com ações para fornecimento de água potável à 

população em caso de sua escassez. 

→ Uso Sustentável da Água: Promover ações, em parceria com a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, materializando boas práticas no que diz respeito ao uso 

sustentável da água. 

→ Adotar medidas e ações permanentes voltadas à Despoluição e Conservação dos 

cursos d’água do município de Rondon do Pará. 

→ Buscar apoio e firmar parcerias com as Associações de Moradores na Limpeza e 

Preservação do Rio Surubiju e . 

→ Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

 

 

 



 
 Gerais 

Plano de governo 

 

13 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

→ Promover a efetividade da articulação política e institucional entre Governo, 

Poderes Constituídos e Sociedade Civil, através da: 

 Assessoria Especial de Articulação Legislativa:  

Vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, essa assessoria será criada com o 

objetivo de promover o acompanhamento das atividades do Poder Legislativo, dar 

celeridade às respostas aos requerimentos dos Vereadores e demandas institucionais 

encaminhadas pela Câmara Municipal; 

 Assessoria Especial à População dos Distritos, Povoados, 

Assentamentos e Zona Rural: 

Em substituição à atual Assessoria Administrativa Distrital e de  Povoado, a alteração 

dessa assessoria vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito tem por objetivo dar 

visibilidade aos povos dos distritos, povoados, assentamentos e zona Rural e 

promover o fortalecimento das administrações distritais, inclusive através da 

contratação de estagiários (estudantes de nível médio que seja’1-m moradores destas 

localidades) para auxiliar os administradores locais. 

 Assessoria de Comunicação Social:  

Profissionalizar essa assessoria com o objetivo de aproximar o Poder Público das 

pessoas que vivem no município, a partir da eficiente publicidade institucional 

educativa, através do Portal do Município, da criação de Canal Oficial no YouTube 

(com transmissões de eventos ao vivo, pronunciamentos do Prefeito e Secretários e 

campanhas educativas), da interação por meio de Redes Sociais (Facebook, Twitter, 

Instagram e Whatsapp) e com a imprensa falada e escrita. 

→ Parcerias com Associações de Moradores: Estimular a criação de Associações 

de Moradores nos bairros, distritos, povoados e assentamentos, visando à autogestão 

de projetos alternativos para a efetivação das políticas públicas locais, a exemplo dos 

mutirões para construção de casas populares, entre outras. A Administração Municipal 

adotará as seguintes medidas: 
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 Cadastro das Associações de Moradores existentes; 

 Fomento à criação de Associações nas localidades que ainda não possuem; 

 Apoio às Associações, desde sua regularidade ao funcionamento; 

 Capacitação dos Presidentes, Diretores e Membros das Associações para a 

elaboração e gestão de projetos. 

→ Parcerias Intermunicipais: Buscar parcerias com municípios circunvizinhos, 

através de Consórcios Intermunicipais, para a realização de ações conjuntas, 

incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados à população, 

especialmente nas ações de saneamento e atividades relacionadas à promoção de 

saúde pública (serviços médicos especializados, matadouro etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É audácia, sim, mas aliada a uma visão de futuro”. 

Juscelino Kubistchek 
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14 CONSIDERAÇOES FINAIS 

O desafio de Governar Rondon do Pará, é recoloca-la nos trilhos da honestidade e do 

desenvolvimento. Este plano de governo é uma proposta flexível e aberta a novas 

sugestões que venham a contribuir para o crescimento de Rondon; este instrumento 

legal de trabalho é para ser lido, debatido e aprofundando porque foi fruto das 

caminhadas, reflexões com a própria comunidade rondonense. Existem outras 

vertentes que podem ser exploradas, pretendemos após as eleições municipais de 

2020, acrescentar coletivamente o Plano Estratégico de governo com os responsáveis 

pelas secretarias e decidirmos as ações prioritárias com prazos e metas a serem 

cumpridos. Garantimos a população rondonense, que haverá transparência na gestão, 

na aplicação dos recursos financeiros em todas as secretarias municipais, pois haverá 

ética no trato do dinheiro público, com a prestação permanentes das contas públicas. 

Nós nos comprometemos em administrar RONDON DO PARÁ com um profundo 

compromisso com todos, procurando ouvir diversos segmentos da sociedade.Um bom 

gestor é forjado a ir à luta para buscar atingir as demandas sociais, e estar junto a 

população no sentindo de, em conjunto,construirmos uma cidade melhor. Vale dizer 

que vozes ecoam em todos os cantos da nossa cidade, clamando por uma  

MUDANÇA, e que venha de forma Ordenada, Crescente, Libertadora e fraternal. Esta 

VOZ É DO POVO DE RONDON DO PARÁ, que clamam Pelo NOVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Gerais 

Plano de governo 

 

REFERÊNCIAS DE PESQUISA 

Exército Brasileiro – COLÉGIOS MILITARES- ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Site http://www.eb.mil.br/web/guest  Acesso em: setembro de 2020. 

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL – ONUBR. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Rio: 2015. Disponível em 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/  Acesso em: setembro de 2020. 

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. Disponível em 

<http://www.cidadessustentaveis.org.br/> Acesso em: setembro de 2020. 

SEUS DIREITOS E DEVERES – Direitos e Deveres – site < 

http://www.cidadaoalerta.org.br > Acesso em 19 de setembro de 2020. 

 

http://www.eb.mil.br/web/guest
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadaoalerta.org.br/

	Introdução
	1. COMPROMISSOS E VALORES
	2. AUTONOMIA E FRATERNIDADE
	3. DIREITOS E DEVERES
	4. ATUAÇÃO NA Saúde LOCAL
	5. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA
	6. PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO
	7 Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz
	11 Meio ambiente E AGRICULTURA
	13 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

