
Os integrantes da coligação A Melhor Opção para Porto Velho, Leonel Bertolin 
(candidato a prefeito de Porto Velho pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB) e 
Ivo Benitez (candidato a vice-prefeito pela Democracia Cristã - DC), 
compreendem que é essencial estabelecer linhas programáticas que 
direcionem as ações governamentais que devem ser empreendidas pela 
Administração Municipal no quadriênio 2021-2024. 

Tendo como compromisso básico a concretização dos direitos fundamentais e 
a elevação da qualidade dos gastos públicos, apresentam as diretrizes 
programáticas de seu Plano de Governo: 

 

14 Programas de Desenvolvimento 

 

1 – Programa Domínio Legal 

A propriedade de um imóvel é todo o projeto de vida de muitas famílias. A 
cidade pertence a quem nela vive e trabalha. Na nova  Administração Municipal 
o direito à propriedade da terra será concretizado, garantindo-se o domínio a 
quem hoje tem apenas um documento de posse, que não lhe dá garantias nem 
permite levantar financiamentos para construir ou reformar sua casa. 

 

2 – Programa de Planejamento Urbano Inteligente 

É preciso definir para onde a cidade vai crescer. Isso permitirá à nova 
Administração Municipal chegar antes, com luz, água, esgoto sanitário, 
drenagem, pavimentação, telefone, internet, serviços de saúde, creches, 
escolas e tudo mais que é necessário para a população viver com dignidade.  

 

3 – Programa Família Feliz 

A família é base da sociedade. Logo, a valorização da família deve ser a base 
toda a política social, integrando-se, de forma harmônica, direitos que não 
convém serem tratados isoladamente, como o da mulher, o do idoso e o da 
criança e do adolescente, dentre outros. O direito à felicidade é o norte da 
política social. E deve ser concretizado. Para isso, é necessário unir e 
fortalecer a família para ser vitoriosa na superação dos problemas sociais. 

 

4 – Programa de Saneamento e Saúde Integral 

Saúde, saneamento e meio ambiente (natural e modificado) são conceitos 
indissociáveis. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já estabeleceu o 
conceito, setenta anos atrás, de que “Saúde é o estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”. É necessário 
tornar isso realidade em Porto Velho, executando e enriquecendo, com a 
participação dos profissionais de saúde e da sociedade civil, o Plano Municipal 
de Saúde; e trabalhando na implementação do Plano Municipal de Recursos 
Hídricos e do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

5 – Programa de Investimento Progressivo na Educação 

Como a demanda por vagas nas escolas só cresce, o investimento em 
Educação também deve ter crescimento constante. Além disso, 



monitoramento de metas não pode ter caráter punitivo, mas apenas de 
incentivo. O investimento deve ser sempre progressivo, já que a redução de 
recursos notadamente não é o caminho para promover melhoramentos ou 
solucionar eventuais deficiências. A concretização do Plano Municipal de 
Educação é base da política educacional. Em interação permanente com os 
profissionais da educação e a sociedade civil, deve ser feito seu 
monitoramento e adequações. 

 

6 – Programa de Agrodesenvolvimento e Integração Territorial 

As populações rurais têm o mesmo direito à felicidade que a população urbana 
tem. Os adensamentos populacionais dispersos nos diversos distritos que 
integram o Município de Porto Velho devem ser providos de acesso aos 
serviços públicos e a tudo que se refere ao bem-estar dessas coletividades. 
Esse é o conceito de agrodesenvolvimento que será implementado, levando ao 
aumento da produção rural, com sustentabilidade social, econômica e 
ambiental. Também compõe esse conceito o desenvolvimento da agroindústria 
para a agregação de valor ao que é produzido no Município de Porto Velho. A 
integração territorial compreende não apenas tratar com equidade todos os 
adensamentos populacionais dispersos sobre todo o território do Município de 
Porto Velho, como também promover integração dessas coletividades 
comunais em tomadas de decisão de alçada local e no monitoramento das 
ações de governo. 

 

7 – Programa de Comunicação para a Cidadania 

A comunicação institucional terá como norte o respeito ao direito do cidadão 
porto-velhense à informação. Portanto não mais será reduzida a mero serviço 
de propaganda e marketing político. O Município será dotado de um Plano de 
Comunicação Governamental, que atenderá as legítimas aspirações da 
sociedade civil e favorecerá o controle social, utilizando-se dos diversos meios 
de interação que a tecnologia atualmente disponibiliza. Haverá uma 
comunicação de mão dupla, permitindo ao cidadão o pronto atendimento ao 
pedido de informações sobre qualquer área da gestão municipal, na 
conformidade da Lei Nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e sua 
regulamentação. 

 

8 – Programa de Proteção, Conservação e Desenvolvimento dos Patrimônios 
Culturais 

A proteção e defesa do patrimônio cultural tem que ir além da mera 
formalidade e inserção na legislação, ela precisa se concretizar na 
conservação e desenvolvimento, favorecendo a economia criativa e o turismo; 
e dando aos produtores culturais condições de exercício digno de suas 
atividades, em espaços adequados, bem como oportunizando-lhes o 
aprimoramento contínuo de suas habilidades artísticas e intelectuais. O 
patrimônio histórico e arquitetônico deve ser tutelado com justiça econômica, 
utilizando-se, para isso, os instrumentos de política urbana que a Lei 
preconiza.  

 

9 – Programa Cidade Inteligente 5 G 



Porto Velho vai resgatar o compromisso com o futuro, inclusive adequando 
sua legislação para preparar-se melhor para a vinda da tecnologia 5G, a quinta 
geração da tecnologia de comunicações móveis, que já foi implantada em 
várias cidades pelo mundo. Toda a sociedade será beneficiada, bem como os 
setores empresarial e governamental, garantindo-se um melhor gerenciamento 
do trânsito, uma maior segurança comunitária, dentre diversos outros 
benefícios que vão transformar completamente – e para melhor – a vida social 
e econômica da cidade.  

 

10 – Programa de Segurança Comunitária e Ordem Pública 

Uma parte significativa dos recursos municipais se perde no patrimônio 
público que é furtado, destruído, pichado. São despesas que silenciosamente 
drenam as finanças municipais, pois não são identificadas como tal no 
orçamento público. Para dar uma basta nessa situação será implantado um 
amplo sistema integrado de segurança comunitária, e viabilizando o 
desenvolvimento de projetos como a Guarda Municipal, o monitoramento 
eletrônico das vias e equipamento públicos e a estruturação do Sistema de 
Defesa Civil. 

 

11 – Programa Melhor Emprego 

Todos têm o direito de progredir na vida. O Programa Melhor Emprego tem 
como principal objetivo elevar a empregabilidade do cidadão porto-velhense, 
por meio de capacitação e treinamento, ao mesmo tempo em que fomentará a 
abertura de novas oportunidades de emprego, trabalho e renda. A nova gestão 
trabalhará no sentido de garantir que o desenvolvimento econômico, com a 
atração de grandes empreendimentos, traga resultados para todos os 
cidadãos, especialmente os jovens, que terão condições de ir muito além do 
seu primeiro emprego. 

 

12 – Programa Comida na Mesa de Segurança Nutricional 

A Política Municipal de Produção e Abastecimento será resgatada. O 
trabalhador que precisa se alimentar enquanto está fora de casa, o trabalhador 
que está na rua procurando emprego, as pessoas que estão passando por 
situações de vulnerabilidade, dentre outros segmentos, terão acesso a 
refeições de qualidade e com preço subsidiado. O acesso à proteína animal, 
especialmente o peixe, será viabilizado à população, por meio de projetos 
como o Caminhão do Peixe, que serão resgatados e melhorados. Por meio da 
segurança nutricional, grandes resultados serão observados na saúde do 
porto-velhense. 

 

13 – Programa Cidade Atrativa 

É na cidade que as pessoas de outros municípios desembarcam e circulam em 
busca de serviços, especialmente na área de saúde. É na cidade que estão a 
rodoviária, o aeroporto, os hotéis e os restaurantes. Esse é um turismo que já 
existe e que, portanto, deve ser valorizado e otimizado. Tornar a cidade atrativa 
será o primeiro passo para desenvolver o turismo em Porto Velho. E depois, 
elevando o conceito da cidade no senso comum, caberá trabalhar, de forma 
mais ousada, segmentos do turismo que hoje não apresentam, ainda, um grau 
de viabilidade econômica que possa atrair investidores. 



 

14 – Programa de Desenvolvimento Científico e Inovação Tecnológica 

Porto Velho já se tornou um polo universitário. A nova gestão vai promover a 
valorização dos docentes, discentes e pesquisadores das instituições de 
ensino superior, fomentando a pesquisa científica e a inovação tecnológica 
que contribuam, efetivamente, para a solução de problemas enfrentados pelo 
Município de Porto Velho e para o melhoramento permanente dos serviços 
prestados aos cidadãos.  

 


