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INTRODUÇÃO 
Este plano apresenta as principais propostas de governo para a nossa 

administração 2021-2024. 
O plano apresentado traduz as necessidades, anseios e solicitações 

da população de Porto Velho, montado com a participação de todas as 
esferas da sociedade, visitando e ouvindo nossos munícipes. 

Trata-se de uma proposta de administração pautada na realidade, 
coerência e empenho para buscar a concretização de cada projeto. 

A população necessita de cuidados, valorização e incentivos. 
Desacreditada da política de barganha e/ou voltada apenas para um 

grupo seleto de pessoas, que estamos na política, e trazemos como 
SLOGAN: O SER HUMANO EM PRIMEIRO LUGAR. 

Vale ressaltar que este projeto não se configura numa ideia acabada 
ou imposta, mas, um esboço das principais ações a serem empreendidas, 
estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir no decorrer 
da gestão, afinal, a prefeitura é de todos e para todos. 

O plano de governo aqui delineado representa um modelo de gestão 
de alto empenho com a participação da população. 

As propostas contemplam objetivos e projetos com envergadura que 
demandam uma administração extremamente dedicada e empreendedora. 

Montaremos nossa equipe, assumiremos riscos e tomaremos 
decisões para que os resultados sejam imediatos. 

Com a administração empreendedora e parceira da sociedade, 
investiremos, buscaremos apoio, estaremos sempre dispostos a dialogar, 
cuidaremos com carinho da cidade, para que Porto Velho continue sendo 
uma cidade de oportunidades e ocupe uma posição positiva de destaque 
em toda a região norte e em nosso país. 
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SAÚDE 
RESPEITO, QUALIDADE E INVESTIMENTOS. 

 Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de 
qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 
atendimento das necessidades de saúde, mediante 
aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 
especializada. 

 Melhorar a qualidade no atendimento da saúde com 
treinamento e capacitação dos servidores. 

 Garantir o funcionamento dos postos em capacidade plena, 
com investimentos em equipamentos, treinamento e 
capacitação de servidores para manuseá-los, e outros 
materiais necessários. 

 Planejar e criar o ESPAÇO + MULHERES, com a finalidade de um 
atendimento humanizado exclusivo a todas as mulheres, 
diversas especialidades, tais como ginecologistas, pré-natal, 
parto, exames laboratoriais, psicólogos e assistência jurídica; 

 Planejar e incentivar o espaço pediátrico, garantindo assim 
atendimento infantil com profissionais especializados. 

 Sala de Cirurgia Emergencial. 
 Criação do Projeto BOCA SAUDÁVEL, com valorização 

profissional, espaço adequado, contratações, aquisição de 
equipamentos, palestras e dicas de saúde bucal. 

 Atendimento Nutricional com especialista. 
 Implantação do atendimento móvel Rural com EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR que será implantado nas comunidades 
rurais, com Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 
assistente social, assistência jurídica, dentista. Equipe saúde da 
família. 

 Garantir atendimento médico de urgência nas Unidades 
Básicas de Saúde, com respeito e qualidade, reformulando e 
melhorando os agendamentos aos sitiantes. 

 Prioridade para atenção básica e preventiva. As famílias serão 
identificadas através dos (as) Agentes Comunitários de Saúde. 

 Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de 
medicamentos disponibilizados, sistematizando consultas 
médicas com estoque de medicamentos disponíveis. 
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 Capacitar farmacêutico, médicos e dentistas, pra instruir com 
eficiência pessoas que tenham dificuldades na leitura e 
entendimento; 

 Fortalecer a integração entre a Secretaria de Saúde, Educação 
e o CRAS para orientações sobre gravidez na adolescência, 
álcool e outras drogas, buscando parcerias com igrejas. 

 Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado 
aos usuários e dependentes de drogas licita e ilícitas. 

 Estruturar a associação dos idosos, articulando políticas da 
prefeitura na área da educação, saúde, assistência social 
cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 
portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento 
ativo. Aumentar a participação da população em geral na 
prática da atividade física voltada para a saúde e qualidade de 
vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros. 
Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos.  

 Ampliar o atendimento geriátrico à população longeva; 
 Buscar Junto ao Governo Federal, Ministério da Saúde, 

investimentos para manutenção das UPA’s 24h. 
 Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos 

servidores públicos da área da saúde com permanente 
capacitação. 

 Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, 
garantindo a participação com a sociedade civil; 

 Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e 
fortalecer a parceria com o Ministério da Saúde. 
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MOBILIDADE URBANA 
 Criar comissão para debater com a população e parcerias a Rede 

Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por 
pedestres, ciclistas, motociclistas, transportadores de bens, veículos 
particulares e de serviço. 

 Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com 
projetos educacionais de prevenção, e palestras nas escolas; 

 Construir, restaurar e requalificar as calçadas do município, com 
ênfase no rebaixamento dos meios-fios nas esquinas para facilitar a 
acessibilidade, dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos 
pela legislação urbana. 

 Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais. 
 Implementar projeto para aumentar a segurança no trânsito, 

prevenindo e combatendo a violência no trânsito, sinalização 
eficiente, melhorando as condições das ruas e calçadas 

 Buscar parcerias com o DETRAN/RO, firmando convênios para 
sinalizações horizontais e verticais. 

 Intensificar melhorias na infraestrutura viária dos bairros da cidade; 
 Estabelecer rotas eficientes para atender o deslocamento dos 

munícipes na utilização do transporte urbano; 
 Construção e revitalização dos pontos de ônibus/circulares em locais 

estratégicos facilitando o ir e vir do cidadão porto-velhense; 
 Implantação de corredores exclusivos nas principais avenidas da 

capital com o objetivo de aumentar a fruição do transporte urbano e 
a diminuição do tempo de viagem; 

 Uso eficiente dos semáforos com tempos computadorizados e 
programados para um trânsito ágil, 
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EDUCAÇÃO 

INCLUSÃO, QUALIDADE, INFRAESTRUTURA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. 
 Incentivar os três pilares fundamentais para o bom funcionamento 

da educação municipal e consequentemente uma educação pública 
de qualidade: 
1)Formação continuada para a capacitação técnica e pedagógica dos 
servidores da secretaria de educação. 
2)Melhorar a infraestrutura das escolas, construção de salas, 
espaços adequados para acomodação da comunidade escolar, 
refeitórios, quadras poliesportivas, laboratórios, salas de recursos 
para atendimento de alunos especiais e climatização de todas as 
salas. 
3)Valorização salarial, compromisso de acompanhar os índices de 
reajuste salarial nacional. 

 Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos 
que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100%. 

 Melhorar a qualidade do ensino e buscar a Equidade na Rede 
Municipal de Ensino, independente das condições social, econômica, 
étnico-racial e cultural da população. 

 Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de 
vagas pautadas no continuo crescimento da qualidade, com garantia 
da universalização as crianças de quatro a cinco anos e ampliação no 
atendimento na faixa de zero a três anos. Estabelecer um plano de 
investimento de adaptações e ampliações em escolas municipais, 
quando possível, e ampliação de vagas com conveniados. 

 Gerar qualidade e bem estar aos estudantes, pais e professores, com 
merenda de qualidade, salas com ar-condicionado, sala de 
informática, infraestrutura moderna e com acessibilidade. 

 Buscar investimentos para garantir que todas as escolas tenham 
quadra poliesportiva coberta. 

 Ampliar e melhorar a qualidade do transporte escolar, capacitação 
de monitores e motoristas. 

 Criar e reformar pontos de parada de ônibus escolares nas estradas. 
 Estimular a participação das famílias na educação das crianças e 

jovens. 
 Garantir o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais. Investindo na capacitação e 
treinamento dos educadores e cuidadores, garantindo assim a 
inclusão. 
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  Mapear demandas na educação especial para projetos que 
envolvam oferta descentralizada do ensino e atendimento. 

  Capacitação constante e treinamento dos profissionais da educação 
infantil e ensino fundamental. 

  Fortalecer e melhorar o processo pedagógico nas escolas que 
ofertam a segunda fase do ensino fundamental. Criar uma estrutura 
administrativa própria na secretaria municipal da educação. 

  Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos 
Planos de Cargos e Salários. 

 
  Fortalecer a gestão democrática da educação, garantindo a 

participação da sociedade civil. 
  Fortalecer e estruturar o conselho municipal de educação. 
 Garantir o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais. Investindo na capacitação e 
treinamento dos educadores e cuidadores, garantindo assim a 
inclusão. 

 Mapear demandas na educação especial para projetos que 
envolvam oferta descentralizada do ensino e atendimento. 

 Implantar o AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 
que tem a função de identificar, elaborar e organizar recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando suas necessidades 
específicas. Em parceria com o Ministério da Educação. 

 Buscar incentivos do DECRETO nº 6.571/08, onde os alunos da 
educação especial serão contabilizados duplamente no FUNDEB. 

  Capacitar e qualificar profissionais da educação: intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais, Guia-intérprete e outros que atuam no 
apoio às atividades de alimentação, higiene e locomoção. 

 Integração entre os professores do AEE e os do ensino comum. 
 Planejar e criar a CIDADE DO TRÂNSITO, firmar convênio com o 

DETRAN, assim os alunos da rede pública e privada de ensino, terão 
aulas práticas de trânsito, segurança viária, normas e leis. 

  Criar mecanismos, firmar parcerias e incentivar a agricultura familiar 
para garantir que a merenda escolar, seja uma referência em todo o 
estado; 

  Aumentar expansão da educação infantil e da educação integral, 
investimentos em formações, projetos pedagógicos, tecnologia, e 
valorização profissional. 
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 Instalar o vídeo-monitoramento em creches e pré-escolas onde os 
pais tenham acesso aos filhos em tempo real; 

 Para essa administração, uma nova visão da educação pós-
pandemia, com utilização de protocolos de sanitização, 
fornecimento de EPI”s para o alunado e aos profissionais e a busca 
de um entendimento do melhor atendimento possível à educação, 
conciliando a forma remota e presencial para se fazer uma educação 
de qualidade; (Consulta aos especialistas da Educação municipal 
para as melhores medidas a serem tomadas); 
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SEGURANÇA PÚBLICA 
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E GARANTIA DA SEGURANÇA 

 Intensificar programas de Segurança com atuação conjunta e 
participativa, das polícias civil, militar e comunidade, criando 
sistemas de atendimento telefônico da área de segurança pública. 

 Equipar a guarda municipal com equipamentos modernos e 
eficientes, conforme legislação. 

 Criar núcleos de proteção ao cidadão (módulos locais) nos bairros 
com pelo menos dois guardas municipais, garantindo assim, a 
segurança! 

 Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando 
sistemas já existentes públicos e privados, e ampliando para as áreas 
definidas em comum acordo com sociedade. 

 Instalar portais nas principais saídas do município, equipados com 
sistema de vídeo monitoramento, garantindo a segurança, e 
coibindo furtos de veículos e atividades suspeitas. 

 Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em 
projetos que inibam a criminalidade. 

 Criar de fato o projeto Mulheres Mais, onde as agentes comunitárias 
agirão como mediadoras de conflito na comunidade que trabalham. 

 Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança 
envolvendo crianças e adolescentes, na segurança Publica. 
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DROGAS 
PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

 Criar ou melhorar programa integrado de atendimento aos 
dependentes e família, que envolva atenção na área da saúde, 
educação, formação profissional e assistência jurídica. 

 Campanha educativa em todas as escolas municipais, com equipe 
especializada, objetivando a prevenção ao uso de drogas. 

 Capacitação de profissionais da saúde para o atendimento adequado 
aos usuários e dependentes de drogas licita e ilícitas. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
A INCLUSÃO COMEÇA AQUI 

 Melhorar atendimento a população por meio da ampliação da 
transferência de renda às famílias atendidas pelo Programa Bolsa 
Família (PBF) e do acesso aos serviços públicos de assistência social, 
saúde, educação e moradia. 

 Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens, 
combatendo a violência e as drogas, sem crianças e jovens 
desprotegidos. 

 Ampliar as parcerias com o governo federal. 
 Programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa 

Família para o mercado do trabalho e do empreendedorismo com 
cursos profissionalizantes em parceria com entidades e instituições 
privadas de ensino. 

 Ampliação, modernização e melhoria dos espaços de convivência da 
terceira idade, fortalecendo e incentivando práticas desportivas, 
natação, hidroginástica, pilates, danças, passeios e momentos de 
lazer. 

 Aprimorar e incentivar o CRAS por meio de capacitação continuada 
das equipes nas atividades socioeducativas tais como cultura do 
direito, prevenção de violações, participação popular e serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 
de crianças, adolescentes, jovens e idosos. Garantir adequado 
dimensionamento das equipes e equipamentos adequados, 
reformados e seguros. 

 Incetivar e apoiar políticas públicas na área da educação, saúde, 
assistência social cultura e lazer para atendimento especializado aos 
idosos. 

 Incentivar grupos de idosos que se disponham a repassar 
conhecimento, experiência de vida para as gerações mais novas. 

  Criar o projeto ALIMENTO AGORA, com identificação de famílias 
carentes de baixa renda, para dar suporte através de cestas básicas e 
alimentos adquiridos de agricultores locais. 

  Criar o projeto CUIDAR MAIS, que oferecerá apoio social, psicológico 
e jurídico a toda população, mulheres, crianças, jovens, adultos e 
idosos, que estejam em situações de violação de direitos, violência 
familiar, discriminação social, desemprego, problemas psicológicos, 
violência sexual e outros. 
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  O projeto CUIDAR MAIS disponibilizará casas de apoio em nossa 
capital, para dar suporte a famílias que precisem de abrigo para 
acompanhamento de familiares que estão em tratamento de saúde. 

  Qualificar o atendimento às famílias com crianças sob medida de 
proteção em razão de violação de direitos no âmbito familiar. 

 Aprimorar o acolhimento à mulher vítima de violência, mulheres com 
filhos, pessoas idosas e com deficiência, conforme legislações 
específicas. 

  Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante 
estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o 
governo municipal e as entidades governamentais e não 
governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do 
papel do estado e a constituição da rede de proteção sócio 
assistencial. 

  Maior atenção e investimento nas instituições de atendimento 
educacional especializado, dando suporte às famílias que precisam 
desse apoio; 

 Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avalição da 
política pública de assistência social. 

  Respeitar diversidade humana no que se refere a gênero, cor, raça, 
etnia. Vamos combater toda forma de discriminação e adotar um 
conjunto de ações afirmativas no âmbito do poder público municipal. 

  Prevenir a violência por meio de campanhas informativas. 
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MEIO AMBIENTE 
PROTEÇÃO E MELHORIA AO MEIO AMBIENTE 

 Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, 
esgoto, lixo, combate a enchentes, arborização e conforto ambiental 
em uma só direção. 

 Buscar investimentos junto ao governo federal, através de 
programas como CALHA NORTE, para elaboração e implantação de 
saneamento básico para toda a população da capital; 

 Adotar políticas inovadoras de gestão de resíduos fundamentada na 
educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde 
individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não 
geração, redução, reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando 
as práticas de separação e coleta seletiva. 

 Promover palestras em parceria com a secretaria de educação, sobre 
educação ambiental e incentivar a realização de campanhas 
educativas. 

 Planejar e Criar o projeto CIDADE VERDE, com arborização de todas 
as ruas da cidade. Parques, praças e bosques com árvores 
sombreiras, 

 Buscar parcerias com o comércio local no apoio à implantação de 
programas de gestão ambiental. 

 Investir em processos sistematizados, arquivos em Nuvem, gerando 
menos consumo de papéis. 
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PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 Incentivar a criação do programa municipal de registro geral de 
animais e propiciar o levantamento da população animal nas áreas 
urbanas. 

 Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e 
continuadas. 

 Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para 
o cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos 
animais, que atue de forma educativa, preventiva e punitiva. 

 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e 
imediata tomada de providências em casos de maus tratos. 

 Planejar a criação do projeto AMIGO FELIZ, lugar destinado ao 
amparo de animais abandonados, com alimentação, 
acompanhamento veterinário, cuidadores e Centro de Zoonoses. 

 Incentivar juntos com a população a adoção de animais 
abandonados. 
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GESTÃO E PLANEJAMENTO 
A PREFEITURA É PARA TODOS, A GESTÃO É PARTICIPATIVA. 

 Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com 
a valorização e treinamento dos servidores públicos concursados. 

 Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias 
estratégicas e controle interno. 

 Criar o projeto PREFEITO EMPREENDEDOR, onde colocaremos em 
prática uma nova forma de administrar, tomando a iniciativa, 
gerindo a máquina pública com a participação e empenho de toda a 
população. 

 Incluir a Gestão Administrativa acessível, de forma a facilitar que 
presidentes de associações, líderes de bairros e comunidades, 
Igrejas, Comércio, Lideranças, enfim, todos os setores 
representativos, tenham um tempo específico para levar seu 
problema, sua dificuldade ou ideia diretamente ao Gestor Municipal. 

 Fortalecer e ouvir os conselhos comunitários. 
 Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em 

relação aos serviços terceirizados e conveniados. 
 Ampliar e otimizar os investimentos em educação, segurança, 

mobilidade urbana, saúde, cultura, turismo, esporte e lazer. Com 
distribuição percentual de investimento conforme necessidade de 
cada pasta para melhoramento e atendimento a população. 

 Regularização Fundiária do município, chegando a 100%; 
 Garantir que toda documentação protocolada pela população no 

setor competente, como requerimentos, pedidos de providências, 
reclamações, sugestões ou elogios, sejam respondidos em até 5 dias 
úteis. 

 Fortalecer a prefeitura nos bairros, levando diversos setores e 
secretarias. 

 Capacitar e valorizar servidores públicos, a fim de estimular o melhor 
atendimento; 

 Garantir o acesso aos setores competentes e resolução de 
problemas em tempo recorde; 
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INFRAESTRUTURA – EMPREGO E RENDA 
A PREFEITURA EMPREENDEDORA, PLANEJAMENTO, ANÁLISE E 
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA. 
 Requerer um amplo diálogo com a prestadora de energia elétrica e a 

ANEEL, para buscar uma solução urgente, para melhoria na qualidade 
do fornecimento de energia elétrica para nossa cidade. 

 Criação de um plano municipal em parceria com a CAERD, 
proprietários de Loteamentos e empresas privadas, para melhoria da 
distribuição e abastecimento de água tratada em toda a cidade. 

 Planejamento para criação da estação de tratamento da rede de 
esgoto. 

 Cidade 100% iluminada. 
 Fortalecimento e investimento na secretaria de obras, com aquisição 

de maquinários, para melhoria da infraestrutura interna, ruas, 
calçadas, meio fio. 

 Criação do projeto CIDADE BONITA, com implantação da limpeza 
urbana massiva e ostensiva, pinturas, arborização. Colaboração com 
proprietários de terrenos baldios, estimulando na limpeza, muro e 
calçamento. 

 Firmar parceria com o DER, para melhoria na qualidade das vias de 
acesso ao município, sinalização e orientando através de placas a 
identificação da cidade. 

 Construção de um terminal rodoviário, com toda infraestrutura. 
  Firmar parcerias com entidades públicas e privadas, para capacitação 

de jovens e adultos no mercado de trabalho. 
  Estimular a criação de pólos de empreendimentos da economia 

criativa - propaganda, arquitetura, mercados de arte, artesanato, 
design, moda, software de lazer, edição, jogos de computador, 
visando estimular a geração de empregos e novas oportunidades aos 
jovens. 

  Estabelecer parcerias com SEBRAE, sistema S (SENAI, SESI, SENAC e 
SESC), entidades educacionais e governo federal com o intuito de 
qualificar e requalificar os trabalhadores. 

  Contribuir para a criação e formalização de micro empresas e 
microempreendedores individuais. 

  Ampliar as compras governamentais das micro e pequenas em até 
25% do volume de compras da prefeitura visando estimular a 
economia local e a geração de empregos. 
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  Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais 
no mercado de trabalho público e privadas. 

  Estimular ou criar Cooperativas de Confecções no município, 
englobando pessoas que trabalham com tricô, bordados, pintura em 
tecido ou calçados. 

  Criar diálogos, com o comércio local, membros de associações e 
conselhos, a fim de montarmos juntos, um planejamento que valorize 
e estimule o comércio local. 

  Verificar a possibilidade de estímulos fiscais, doação de terrenos, 
dentro das Leis estabelecidas, estimulando assim a vinda de empresas 
e fábricas para nosso município. 

  Fortalecer e divulgar ações para todo o estado das ações 
implantadas, visando o investimento e criando credibilidade. 

  Estimular empresas locais a contratarem Menores aprendizes, 
projeto criado pelo o Governo Federal a partir da Lei 10.097/00. 

 Trazer cursos de capacitação em todas as áreas, fazendo com que a 
mão-de-obra local seja aproveitada, gerando emprego e renda. 

  Trabalhar em conjunto com a CDL/Câmara de Dirigentes Lojistas, 
visando sempre fortalecer todos os setores da economia. 

 Em parceria com o DETRAN, sinalizar todas as ruas e avenidas, 
melhorando o trânsito, faixas para pedestres, pontos de 
acessibilidade, readequação de lombadas na zona urbana. 

  Planejar e investir massivamente na entrada de nossa cidade, com a 
manutenção das vias duplicadas, iluminação, e modernização dos 
portais da cidade. 

  Estimular a vinda de fábricas de rações, frigorífico de peixe, carnes e 
aves. 

  Incentivar implantação de casas de fabricação de farinhas; 
  Identificar em conjunto com a comunidade um local apropriado para 

a Praça da Bíblia; 
  Incluir a nomenclatura de ruas, nomes de pioneiros de Porto Velho. 
  Criar o Centro urbano de atendimento de urgência às solicitações 

comunitárias, com o intuito de efetuar serviços emergenciais de 
infraestrutura, com maior brevidade possível. 

  Criar Equipes emergenciais para suporte e encascalhamento das 
estradas em pontos críticos. 

  Criar e executar o projeto ESTRADÃO, com aquisição de maquinário 
e capacitação de servidores para melhor execução dos serviços; 
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  Criar Equipe de fiscalização dos serviços, garantindo assim a perfeita 
execução dos serviços. 

  Estradas cuja responsabilidade é do governo estadual, através do 
DER, caso não seja feita a perfeita execução e manutenção dos 
serviços, acionaremos as equipes emergenciais municipais, para sanar 
as dificuldades dos moradores, e facilitar a escoação dos produtos; 

  Projetar e executar a recuperação das estradas, com investimento e 
encascalhamento, trabalho conjunto com as associações e o 
agronegócio. 

  Requerer das empresas de telecomunicações, qualidade no 
fornecimento dos produtos e serviços e ampliação do fornecimento 
de internet de ultravelocidade. 
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CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 Renovar a lei municipal de incentivo a cultura, junto com a 

população, através de processo democrático e participativo. Criando 
assim o calendário municipal da cultura e entretenimento. 

 Incentivar o festival da canção. 
 Investimento e valorização da Fanfarra Municipal. 
 Criar o Festival Municipal do peixe regional. 
 Incentivar o Xadrez nas escolas, promovendo assim o campeonato 

municipal de Xadrez. 
 Identificar e mapear locais para o turismo de aventura; 
 Incentivar e apoiar eventos religiosos e filantrópicos em geral. 
  Melhorar e incentivar as festividades folclóricas e as festividades 

típicas do mês de Junho. 
  Construir o centro de natação municipal. 
  Criar escolinhas municipais de práticas desportivas, em bairros 

estratégicos.  
  Criar espaço HISTÓRIAS DE PORTO VELHO, juntamente com a 

população, para contarmos a história do município, lembrando os 
pioneiros da cidade, valorizando o acervo histórico, objetos, 
fotografias e livros. 

  Incentivar e apoiar escritores da nossa cidade. 
  Apoiar as atividades ciclísticas, moto ciclísticas e automotivas. 
  Dialogar com representantes de cada seguimento esportivo, para 

firmar apoio as práticas esportivas, promovendo campeonatos e 
dando suporte com transporte. 

 Retomar o apoio à realização da Exposição Agropecuária de Porto 
Velho; 

  Aquisição de materiais esportivos, para suprir a necessidade de cada 
seguimento; 

  Estimular a criação de associações esportivas, para melhor 
planejamento na área. 

  Estimular a criação de torneios de pesca esportiva; 
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AGRICULTURA 
A BASE FORTALECIDA DA ECONOMIA 

 Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres. 
 Incentivar e apoiar a criação de cooperativas; 
 Reestruturar e apoiar as associações municipais; 
 Buscar através de parcerias a criação de um laticínio no município; 
 Buscar através de parceria publico-privado (PPP), instalação de 

frigoríficos de pequeno porte, para gado, aves e peixes; 
 Fortalecimento do programa de extensão rural ( assistência técnica, 

trabalho de campo em parceria com a EMATER e SEMAGRIC; 
 Ampla divulgação e cadastro de pequenos agricultores no programa 

PORTEIRA ADENTRO, fortalecendo a agricultura familiar; 
 Programa de incentivo e fortalecimento da produção agrícola 

orgânica na agricultura familiar; 
 Divulgar e fortalecer a importância do homem do campo, resgatando 

em nossa juventude o orgulho de ser RURAL, criando políticas de 
incentivo aos jovens agricultores e pecuaristas, todos que fazem 
parte do agronegócio; 

  Investir em projetos que deem assistência aos produtores rurais, 
dentro das possibilidades, pois sabemos que a economia do 
município é mais forte com o homem do campo valorizado; 

  Orientar, incentivar e dar suporte ao pecuarista, para enfrentar o 
período de estiagem, criando alternativas para alimentação do seu 
rebanho; 

  Promover e fortalecer a parceria entre a SEMAGRIC e a EMATER, 
para que juntos, possam conseguir recursos e todo o apoio 
necessário para o desenvolvimento rural. 

  Criar um elo de comunicação entre a gestão municipal e os 
presidentes de associações e representantes das linhas. 

  Criar e executar junto com os moradores locais de todas as linhas, o 
mapeamento de pontos críticos, como estradas, pontes e bueiros, 
para ações antecipadas ao período das águas; 

 Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em 
outros programas de abastecimento, buscando os fornecedores 
regionais mais próximos. 

  Projeto ESTRADÃO, com aquisição de maquinários, para serviços na 
zona rural do município, reerguendo as estradas e melhorando o 
escoamento dos produtos, sempre em parceria com associações, 
representantes do agronegócio e moradores locais. 
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  Fortalecer os 3 pilares da agricultura: SÓCIO, ECONÔMICO E 
AMBIENTAL. 
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