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PORTO VELHO
chega a 2020 com uma população de cerca de 
500 mil habitantes e frente a grandes desafios 
p a r a s e c o n s o l i d a r c o m o e i x o d e 
desenvolvimento no norte do Brasil. 

Para participar dessa prosperidade, nossa 
gente precisa ser valorizada e nossa cidade 
precisa ser bem administrada, priorizando a 
educação e a saúde, a geração de emprego, a 
democratização das tecnologias e dos 
espaços, o desenvolvimento sustentável, a 
qualidade nos serviços prestados e a 
transparência na gestão pública.  

Tudo isso em favor de uma melhor qualidade 
de vida e da dignidade das pessoas, 
lembrando sempre que a razão de todas as 
políticas públicas é a promoção social 
participativa e sustentável, atendendo ás 
necessidades do presente e preparando o 
futuro.
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Propostas de Governo 2021-2024

OBJETIVO

Por meio de uma administração municipal participativa, planejada e 
eficiente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida, o 
desenvolvimento sustentável e a construção de uma cultura de cidadania 
e paz, criando oportunidades para todos, sempre com Porto Velho no 
coração.

PRINCÍPIOS

A gestão 2021-2024 de Cristiane Lopes se guiará pelos seguintes 
princípios: 

As pessoas são a prioridade! As famílias devem ser protegidas por meio 
de uma ampla rede de proteção social. 

Nossa cidade é nossa casa, ela precisa ser cuidada com carinho! 

As ações da administração municipal se orientarão para a eficiência na 
gestão, com transparência e valorização do servidor. 

Estabelecimento de parcerias efetivas com o Governo do Estado, o 
Governo Federal e organizações científicas e sociais em busca da 
realização de objetivos comuns. 

Geração de oportunidades para todos os segmentos em parceria com a 
comunidade, igrejas e associações.
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ESTRATÉGIA

A Administração Municipal na Gestão 2021-2024 realizará seus objetivos 
integrando a atuação de suas diferentes secretarias, buscando a formação 
de parcerias estratégicas, definindo metas claras e monitorando os 
resultados por meio de indicadores por eixos de atuação.

ESSES EIXOS SÃO:

EIXO SOCIAL

EIXO URBANO

EIXO ECONÔMICO

EIXO MEIO AMBIENTE

EIXO GESTÃO

EIXO RURAL

CRISTIANE LOPES VAI TRABALHAR COM 
PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA E 
DINAMISMO, COM RESPEITO AS LEIS E 
AOS CIDADÃOS DE PORTO VELHO
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EIXO  
SOCIAL
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A CIDADANIA SÓ É COMPLETA QUANDO 
TODOS OS DIREITOS SÃO RESPEITADOS. 

O eixo social da administração municipal 
buscará articular e promover a constituição de 
uma rede de proteção social aos cidadãos, em 
especial à criança e adolescente, à mulher e aos 
idosos, reunindo as ações relativas à atenção 
social, educação e cultura, esporte, saúde e 
segurança pública, promovendo projetos sociais 
que possibilitem uma melhoria na qualidade de 
vida e resgate a autoestima dos moradores de 
Porto Velho.
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DIRETRIZES

Administração e equipamentos públicos voltados para a identificação das 

necessidades, a prevenção e superação das vulnerabilidades sociais.

Transparência e participação social.

Articulação de ações e construção de parcerias estratégicas.

Planejamento, eficiência e busca de resultados.

PROPOSTAS

EDUCAÇÃO E CULTURA

A educação é o principal fundamento do 

desenvolvimento de qualquer povo. É preciso 

promover um salto de qualidade no ensino, 

manter o foco na finalidade social das escolas 

e garantir a continuidade das inovações na 

gestão e na prática pedagógica. É preciso 

promover a permanência da criança na escola, 

a aprendizagem adequada e a conclusão da 

educação básica na idade correta para cada 

criança.
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PARA ISSO, SERÃO PROMOVIDAS 
AÇÕES COMO:

 Promoção de melhoria a estrutura física e nos equipamentos das 
escolas e Creches; 

Melhoria e manutenção na frota de ônibus que fazem o 
deslocamento dos alunos e manutenção nas estradas de acesso 
as escolas Rurais; 

Implantação de biblioteca digital municipal (Centro de Pesquisa); 

Promoção de projetos de intensificação de melhorias da 
Educação Básica; 

Intensificar a melhoria dos cursos de formação continuada para 
professores; 

Aumentar  a implantação do plano piloto para o tempo integral 
nas escolas do Campo; 

Concluir  as Creches inacabadas  e aumentar a oferta de vagas 
para o Ensino Infantil, garantindo nelas a orientação nutricional e 
psicopedagógica; 

Promover o retorno da Gestação Democrática nas escolas para 
eleições diretas dos Diretores; 

Incluir representantes das escolas na comissão de Educação da 
Câmara de Vereadores; 

Implantar um calendário escolar  para Educação do campo de 
acordo com a realidade do nosso município, principalmente da 
região do Baixo Madeira;



Cristiane Lopes 11. Juntos por amor a Porto Velho 9

Estabelecimento de metas e monitoramento de 

indicadores de qualidade da educação básica, inclusive por 

meio do IDEB;  

Premiação das melhores escolas; 

Garantia de merenda de qualidade; 

Combater o analfabetismo; 

Valorização e qualificação do professor e pessoal técnico-

administrativo; 

Valorização e qualificação do gestor educacional; 

Valorização, divulgação e apoio à cultura local; 

Incentivo à criatividade e ampliação do acesso aos 

produtos culturais; 

Implantar a Central Municipal de Intérprete de LIBRAS, cuja 

lei de minha autoria, já foi aprovada na Câmara Municipal 

de Porto Velho; 

Valorização do patrimônio cultural, histórico e artístico 

municipal.

Legenda
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SAÚDE

AÇÕES FOCADAS NA REDE  DE ATENÇÃO BÁSICA, COM:

Saúde bucal - implantar equipes de saúde bucal nas escolas priorizando 

as áreas de maior vulnerabilidade; 

Saúde da criança e da gestante – desenvolver ações de assistência 

integral a saúde da mulher com melhoria das condições de nascimento, 

ampliação das consultas de pré-natal e o acompanhamento nutricional das 

gestantes, reduzindo os casos de baixo peso ao nascer; fortalecimento do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil bem como 

reduzir da mortalidade materna e neonatal na maternidade Municipal Mãe 

Esperança; 

Saúde do adolescente – promover ações estratégicas de promoção e 

prevenção de gravidez na adolescência, IST/AIDS, exploração e abuso 

sexual, e ações integradas para enfrentamento das mortes violentas e uso 

nocivo de álcool e outras drogas; 

Saúde da mulher – ampliação das ações de preventivas e na atenção aos 

casos de câncer de mama e de colo de útero; 

Saúde do homem – implantar o Programa de Saúde de Homem e 

conscientização a prevenção do câncer de próstata; 

Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis – redução dos casos 

de tabagismo, uso nocivo do álcool, alimentação inadequada e 

sedentarismo.  

Controle das doenças negligenciadas – fortalecer a vigilância 

epidemiológica da tuberculose, hanseníase, dengue, malária, dentre 

outras; 

Estratégia de saúde da família – ampliar cobertura de atendimento da 

ESF e fortalecer a atenção básica por meio de diagnóstico situacional de 

saúde dos bairros mais hipossuficientes;  
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Saúde indígena – fortalecer a parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena 

e a atenção à saúde nas comunidades indígenas; 

Implantação do sistema de inclusão das pessoas com deficiência no rol de 

serviços prestados pelo SUS através da Central Municipal de Intérprete de 

Libras; 

Implantação do acompanhamento nutricional das crianças atendidas em escolas 

e creches com o objetivo de reduzir os casos de desnutrição e sobrepeso.

EFICIÊNCIA NAS AÇÕES 

CURATIVAS, COM:

Melhora e humanização do atendimento nas unidades de saúde; 

Fortalecer a oferta de equipamentos, materiais e medicamentos na rede de 

saúde; 

Adequação e modernização das unidades de saúde para o atendimento da 

população; 

Fortalecimento da rede de atendimento a urgências e emergências com 

descentralização geográfica do atendimento do SAMU bem com a reativação 

das Policlínicas de Pronto Atendimento. 

Reativação de forma efetiva e eficiente do Programa de Saúde na Escola, com 

foco na prevenção, promoção e estimulando o autocuidado desde a primeira 

infância; 

Garantir o acesso ao medicamento da farmácia básica nas unidades de saúde da 

APS; 

Implantação de transporte especializado para os pacientes renais crônicos ou 

com dificuldade de locomoção; 

Implantação da Tele consulta na APS (Atenção Primária a Saúde) para 

especialistas;
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Implantação do profissional nutricionista na atenção primaria à saúde, tendo 

como estratégia o matriciamento da atenção nutricional nas áreas de maior 

vulnerabilidade no município de Porto Velho; 

Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família– NASF; 

Retomar as ações de controle de vetores e zoonoses no município de Porto 

Velho buscando firmar convênios com as faculdades para tratamento, 

acolhimento e castração de animais em situação de abandono ou maus-tratos, 

gerando bem-estar não somente aos cidadãos, mas aos animais. 

EFETIVIDADE DA GESTÃO DA SAÚDE:

Fortalecimento das ações de vigilância em saúde; 

Informatização das unidades de saúde visando melhorar o atendimento da 

população, dando transparência; 

Garantir os espaços de participação do controle social do SUS através do 

fomento dos conselhos locais e distritais de saúde; 

Fortalecer ações de regulação em saúde no município, organizando os 

protocolos administrativos, protocolos de fluxo assistencial e protocolos 

clínicos; 

Desenvolvimento de competências da gestão em saúde e profissionais de 

saúde;  

Criação da escola técnica do SUS; 

Ampliar a cobertura de atenção primária a saúde nas áreas de maior 

vulnerabilidade; 

Aperfe içoamento do s is tema de aval iação, monitoramento e 

acompanhamento, com estabelecimento de metas, indicadores e cobrança 

de resultados.(PDCA) 
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Implantação de um Comitê Executivo e Integrativo com servidores de 

carreira que atuem nas unidades de saúde para organização da Rede 

Municipal de Saúde; 

ESPORTE E LAZER

Foco na finalidade socioeducativa na prática esportiva ou lúdica, promoção de 

formas saudáveis de vida e da cidadania, propiciando a integração com a família e 

a comunidade e o desenvolvimento de hábitos saudáveis, com: 

Promoção do esporte, com melhor aproveitamento de seu potencial de formação 

de atletas e promoção de atletas de alto rendimento; 

Incentivo ao Esporte na Escola, com a triagem de talentos e a promoção de jogos 

escolares municipais com diversas modalidades desportivas; 

Inclusão nos jogos escolares (PNE’s); 

Ampliação das Academias Livres e promoção do esporte nos bairros;

Promoção de ações de lazer, associadas à promoção da cidadania e da construção 

de referências afetivas com a cidade; 

Promoção dos hábitos saudáveis de vida. 
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SEGURANÇA PÚBLICA

As ações da  
Prefeitura Municipal  
terão como foco a promoção 
de uma cultura da paz e 
segurança  pública com 
cidadania.

CONTEMPLANDO 

Mapeamento e prevenção de violências; 

Participação e estabelecimento de parcerias, inclusive com 

o Governo do Estado para aumentar o policiamento nas 

áreas destinadas ao convívio social, bem como órgãos 

públicos municipais; 

Redução dos indicadores de violência; 

Criar a guarda Municipal; 

Proteção ao patrimônio municipal. 

Promover parcerias para implantação de sistemas de 

monitoramento eletrônico no município; 
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EIXO  
URBANO
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ESTRUTURAR A CIDADE É GARANTIR 
O ACESSO DE TODOS À CIDADANIA 

O eixo urbano da administração 

municipal buscará promover a qualidade 

de vida e a eficiência dos espaços e 

equipamentos urbanos, recuperando o 

prazer de viver em Porto Velho e as 

características que possibilitarão que 

nossa capital seja considerada a melhor 

cidade do norte do país.
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DIRETRIZES

PROPOSTAS

Administração e equipamentos públicos voltados para a identificação das 

necessidades e a ação oportuna 

Transparência e participação social 

Articulação de ações e construção e parcerias estratégicas.

REVITALIZAÇÃO DE NOSSA PORTO VELHO 

Porto Velho é a casa de seus cidadãos e é lamentável ver esse espaço que tanto 

gostamos tão abandonado e mal cuidado. Nossa Administração irá trabalhar por 

eixos temáticos e não individualmente para que, desse modo, possamos fiscalizar 

os programas, aumentar a captação de recursos e parcerias público-privadas para a 

nossa capital e trabalhar pela:  

Integralização do sistema integrado de gerenciamento urbano; 

Estabelecimento de prioridades conciliando ações técnicas e políticas; 

Implementação do Plano Diretor Participativo do município de Porto Velho; 

Atualização do planejamento urbano; 

Recuperação dos espaços públicos; 

Revitalização de praças e canteiros; 

Valorização das feiras comunitárias; 

Ampliação da arborização urbana; 

Recuperação e construção e calçadas; 

Conservação dos espaços públicos;
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ESTRATÉGIAS PARA CONTROLE DA DISPERSÃO URBANA:

Redução e congelamento do perímetro urbano; 

Ocupação de terrenos vazios e imóveis subutilizados; 

Qualificação da cidade existente com a implantação de infraestrutura 

de saneamento básico, praças, calçadas, arborização, iluminação, 

ciclovias e outros elementos.

ESTRATÉGIA PARA MAIOR PRESENÇA  

DO SETOR PÚBLICO NOS DISTRITOS:

Delimitação de núcleos urbanos e nas bases para definição de 

arruamentos; 

Reconhecimento de padrões locais e definição de regras básicas de 

construção; 

Assistência técnica dirigido aos distritos para melhorias habitacionais e 

redução de riscos; 

Apoio logístico  para escoamento e distribuição de seus produtos;
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CONCEPÇÃO DOS SEGUINTES PROGRAMAS:

SIGU (Sistema de Gerenciamento Urbano): Através de uma 

coordenadoria integrar os órgãos responsáveis pela água e esgoto, 

pavimentação e drenagem, bacias urbanas, redes elétricas e 

comunicações afim de implementar ações conjuntas para o 

gerenciamento urbano da cidade. 

Cidade Planejada: Implementação do novo plano diretor a ser 

aprovado pela Câmara Municipal de Porto Velho para a promoção 

do desenvolvimento urbano da cidade de forma ordenada. 

Combate ao Alagamento: Sabemos que as chuvas que ocorrem 

nossa região amazônica são torrenciais ocasionando várias pontos 

de alagamento. Através de um plano multidisciplinar que envolva 

todas as secretarias competentes queremos atuar no combate aos 

alagamentos pontuais da nossa cidade trazendo assim o conforto e 

a segurança urbana que tanto anseia nossos cidadãos. 

Cidade Verde/Cidade Jardim: Desenvolver um plano de 

paisagismo que leve em consideração nossas árvores regionais e a 

participação dos moradores na execução e fiscalização das mudas 

plantadas, para que nossa capital esteja entre as capitais da 

Amazônia mais arborizadas. 

Intervenção de Mobilidade Urbana: Através de um plano conjunto 

selecionar as principais vias viárias que necessitam de intervenções 

para a melhoria da sua mobilidade além de impulsionar o seu 

desenvolvimento econômico. 

Licença Rápida: Desenvolver um plano de ação eficiente que 

promova a rápida aprovação dos projetos e licenças que competem 

ao município aprovar.
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SANEAMENTO AMBIENTAL E LIMPEZA URBANA

Promoção da coleta seletiva do lixo nos bairros; 

Promoção da educação para saúde ambiental; 
Dar início as ações que promovam a adequação ao Novo Marco 

Regulatório do Saneamento Básico, que definiu novas regras para 

a universalização dos serviços de água, esgoto bem como 

erradicação dos lixões; 

Buscar estratégias que promovam a gestão de resíduos sólidos 

com implantação do aterro sanitário e apoio à reciclagem de 

materiais; 

Limpeza e varrição de ruas, frequentes e bem feitas; 

Retirada de entulhos e destinação adequada; 

Prevenção e combate às enchentes, com recuperação da rede 

pluvial e limpeza regular de canais e implantação de novas redes; 

Gestão de terrenos baldios reduzindo ameaças à saúde e à 

segurança;

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MORADIA DIGNA

A regularização fundiária inclui medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que têm por finalidade 

integrar núcleos urbanos informais ao contexto legal das 

cidades. Em sua gestão, Cristiane Lopes buscará promover a 

sistematização, planejamento e operacionalidade de 

informações estratégicas do município de Porto Velho, por 

meio da adoção das seguintes medidas:

Atualização da base do cadastro imobiliário; 

Implantar um Sistema de Informação Geográfico – SIG, de 

modo a unificar a atualização de base cartográfica e facilitar a 

visualização das informações em mapas georreferenciados; 
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Promover o georreferenciamento do Distrito Sede e dos 

Distritos do Baixo, Médio e Alto Madeira; 

Promover o envolvimento das secretarias nas ações e 

programas do município por meio de ações integradas; 

Criar a lei de Regularização Fundiária no município de Porto 

Velho que contemple as peculiaridades da nossa cidade; 

Promover a regularização dos empreendimentos habitacionais 

de interesse social do projeto “Minha Casa Minha Vida”; 

Promover a regularização das áreas de canal assegurando a 

preservação das áreas de proteção permanente - APP’s; 

Promover o levantamento dos pontos críticos e ocupações para 

criar políticas públicas sociais e implantação de projetos 

ambientais; 

Criar a Planta Genérica dos Distritos; 

Promover a regularização fundiária e titulação dos terrenos 

urbanos com eficácia; 

Buscar parceria para regularizar as áreas do governo do Estado 

e do governo Federal localizados no perímetro urbano de Porto 

Velho concedendo a entrega de título de propriedade aos seus 

moradores; 

Promover por meio da adesão aos programas habitacionais do 

governo federal a construção de moradias visando diminuir o 

déficit habitacional; 

Criar um centro integrado de atendimento aos cidadãos nos 

distritos, proporcionando o acesso as informações e aos 

serviços prestados pelas secretarias de âmbito municipal, 

estreitando a relação dos moradores dos distritos com a 

gestão; 
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INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Planejamento e reordenamento do trânsito com vistas à redução de 

acidentes e sustentabilidade da mobilidade urbana, priorizando a educação, 

o reordenamento de vias e espaços urbanos, a adequada sinalização e a 

modernização da fiscalização e do monitoramento do trânsito por meio de 

convênio junto ao DETRAN para utilização das câmeras de vigilância nos 

semáforos; 

Pavimentação, recapeamento e construção de calcadas em ruas e avenidas; 

Recuperação e promoção do uso adequado das praças e áreas verdes; 

Uma cidade só é boa de viver se 

promover a inclusão social, se possuir 

r ua s , i l um inação e e spaços de 

convivência funcionais e agradáveis. Para 

isso é preciso desenvolver projetos 

c r ia t ivos que se jam efet ivos na 

s u p e r a ç ã o d o s p r o b l e m a s d e 

infraestrutura e mobilidade urbana. É 

preciso olhar para o futuro e preparar a 

cidade para o crescimento que tanto 

desejamos e que acontece todos os 

dias.  

Nesse sentido, serão desenvolvidas 

ações como:
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Fortalecimento e organização do sistema 

público de transporte e apoio aos moto-

taxistas, aplicativos, taxi compartilhado e 

taxista; 

Promoção da educação no t râns i to , 

priorizando a mobilidade sustentável e a 

segurança de pedestres e ciclistas; 

Recuperação da sinalização viária horizontal e 

vertical, inclusive com revitalização e 

modernização da sinalização das faixas de 

pedestres e cruzamentos; 

Fomento à democratização do acesso à 

internet e estímulo à conectividade; 

Planejamento e revitalização do paisagismo 

urbano; 

Recuperação e promoção do uso adequado 

das praças e áreas verdes;
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EIXO  
ECONÔMICO
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL É 
GARANTIR A EXPANSÃO DA ECONOMIA E A 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM 
HARMONIA COM O MEIO AMBIENTE E 
RESPEITO AO CIDADÃO

Em sua gestão, Cristiane Lopes terá como 

objet ivo es t imula r o desenvo lv imento 

econômico local de forma sustentável, 

ambientalmente adequada e socialmente justa, 

com respeito às pessoas e com vistas à 

promoção do bem-estar.
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DIRETRIZES

Administração e equipamentos públicos voltados para a 

identificação das necessidades e a ação oportuna. 

Transparência e participação social. 

Articulação de ações e construção de parcerias estratégicas. 

Planejamento, eficiência e busca de resultados.

PROPOSTAS

É necessário fomentar o crescimento sustentável, a modernidade de nossa 

cidade, a capacitação de trabalhadores e empresários, a geração de empregos, a 

economia local e o turismo. A Administração municipal trabalhará por:

Promoção de políticas de desenvolvimento local 

para dinamização da economia, com geração de 

emprego, renda e arrecadação, que se 

constituam em alternativas sustentáveis; 

Fortalecimento do comércio local; 

Criar incentivos para fixação de indústria; 

Apoio ao empreendedorismo; 
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Apoio à agricultura familiar; 

Apoio aos Produtores Locais; 

Incentivo ao agronegócio; 

Desenvolver em parceria com diferentes setores da economia 

formação profissional dirigido a jovens e adultos residentes nos 

distritos; 

Fomento à formação e qualificação de mão de obra para todos os 

segmentos da economia local; 

Incentivo à instalação de empresas, à geração de empregos e a 

produção;

CRISTIANE VAI MOVIMENTAR 
PORTO VELHO, TRAZENDO 
MAIS OPORTUNIDADES DE 
EMPREGO E RENDA PARA 
TODOS
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EIXO  
MEIO AMBIENTE
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NOSSO FUTURO DEPENDE DA FORMA 
C O M O T R ATA M O S H O J E A M Ã E 
NATUREZA 

Promover Porto Velho como uma eco-cidade. 

Introduzir o conceito de sustentabilidade 

ambienta l como eixo or ientador do 

desenvolvimento do município e atuar pela 

proteção e respeito aos recursos naturais 

locais, promovendo a melhora da qualidade 

de vida de todos, com uma economia viável e 

socialmente justa.
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DIRETRIZES

Administração e equipamentos públicos voltados para a 

identificação das necessidades e à ação oportuna. 

Transparência e participação social. 

Articulação de ações e construção de parcerias estratégicas. 

Planejamento, eficiência e busca de resultados. 

PROPOSTAS

Porto Velho é a nossa casa e cuidar do meio ambiente faz toda a diferença. 

Nossa capital deve ter seu desenvolvimento comprometido com a 

manutenção da qualidade das águas – rios e igarapés e da floresta em pé.  

Portanto, Cristiane Lopes adotará estratégias que busquem atuar tanto no 

combate ao desmatamento ilegal, como no incentivo de políticas de 

desenvolvimento local que valorizem esse ativo, demonstrando que é 

possível equilibrar o progresso com a organização urbana e o respeito por 

nossa natureza.  

O respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável serão 

promovidos por todas as ações do Governo Municipal, inclusive:

Valorização da relação cidade-rio; 

Proteção dos igarapés; 

Instalação de programa de preservação e recuperação de 

mananciais urbanos e rurais, no âmbito de um sistema 

integrado de gestão dos recursos hídricos; 



Cristiane Lopes 11. Juntos por amor a Porto Velho 31

Incentivo à produção de mudas e a educação ambiental; 

Promoção da Educação ambiental com foco em resíduos sólidos, 

conforme Política Nacional de Educação Ambiental - Lei n.º 9.795/1999; 

Incentivo às práticas ecologicamente adequadas de produção e consumo 

com uso de tecnologias verdes; 

Estímulo à adoção do conceito de obras ecologicamente corretas; 

Promoção do saneamento ambiental; 

Incentivo à redução na geração de lixo, a reutilização e a reciclagem de 

materiais; 

Promoção da reciclagem e disposição final correta dos resíduos sólidos; 

Combate à poluição; 

Aplicação da política nacional das mudanças climáticas no âmbito local. 

Ampliar a coleta seletiva realizada pela marquise; 

Instalar eco-pontos pela cidade; 

Abrir dois galpões de triagem de materiais reciclados; 

Aprovar Leis que isentem de taxas e impostos Cooperativas e 

Associações de Catadores de Materiais Recicláveis como é o caso de Ji-

Paraná; 

Promoção de políticas públicas que incentivem órgãos da administração 

municipal a realizar coleta seletiva a exemplo do Decreto nº 5.940 de 

Coleta Seletiva em órgãos públicos; 

Firmar parceria com Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis 

para realização de serviços que envolvem a coleta, transporte, triagem, 

processamento e destinação de final de resíduos recicláveis e reutilizáveis 

no âmbito do município. 
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EIXO 
GESTÃO
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UM GOVERNO PLANEJADO TRABALHA 
MELHOR E FAZ MAIS PELA POPULAÇÃO

Promover o desenvolvimento social e 

econômico do município por meio de 

uma gestão planejada, articulada e 

efetiva, voltada para o atendimento 

das necessidades da cidade e de sua 

gente e a preparação para o futuro.
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DIRETRIZES

Transparência na ação pública. 

Articulação intersetorial. 

P ro m o ç ã o d a g e s t ã o p a r t i c i p a t i v a e 

democrática. 

Gestão por resultados. 

Valorização do servidor, estímulo à meritocracia 

e compromisso com o salário em dia.

PROPOSTAS

Recuperação do equilíbrio orçamentário e 

financeiro da prefeitura; 

Realização de modernização administrativa da 

Prefeitura de Porto Velho; 

Implantação de administração planejada e 

orientada a resultados; 

Promoção da administração participativa e da 

publicidade das ações da prefeitura; 

Fortalecimento dos conselhos municipais; 

Desenvolvimento de competências primando 

sempre pela valorização dos servidores, bem 

como a revisão do plano de cargo e carreiras. 

Reorganizar a estrutura administrativa, jurídica 

e financeira do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de 

Porto Velho-RO (IPAM) para efetivar o rol da 

rede credenciada de convênios em prol do 

servidor público;
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EIXO 
RURAL
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INCENTIVAR O AGRONEGÓCIO DE FORMA 
S U S T E N T Á V E L R E S P E I T A N D O A 
SOCIOBIODIVERSIDADE LOCAL É CONTRIBUIR 
PARA UMA SOCIEDADE MAIS HUMANA E JUSTA

O eixo rural da administração municipal buscará articular e 

promover o dever social de auxiliar o pequeno produtor bem 

como o desenvolvimento de diversas ações e programas que 

atendam ao pequeno produtor ao longo dos seus distritos 

espalhados em sua vasta extensão territorial mantendo assim 

o setor crescente e auxiliando na economia municipal ao 

mesmo tempo em que favoreçam a reprodução dos modos 

de vida rurais e ribeirinhos, garantindo geração de renda com 

atividade sustentável para essa população.
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DIRETRIZES

Articulação de ações e construção de 

parcerias estratégicas, inclusive com o 

Governo do Estado; 

Transparência e participação social. 

Planejamento, eficiência e busca de 

resultados.

PROPOSTAS

O município de Porto Velho possui uma grande extensão territorial e o 

clima amazônico que permite o desenvolvimento de diversas atividades 

agrícola na mesma estação climática.  

Com o objetivo de aproveitar essa peculiaridade da nossa região e 

explorar o destaque do nosso município no agronegócio, serão 

desenvolvidas as seguintes ações promovendo a sustentabilidade e o 

bem viver respeitando a sóciobiodiversidade da Amazônia: 

Incentivo à agricultura familiar e ao extrativismo; 

Geração de emprego em área rural por meio de projetos como, por 

exemplo, o Projeto RECA (Associação dos Pequenos Agrossilvicultores 

do Projeto Reca e Cooperativa Agropecuária e Florestal do Projeto 

RECA); 
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Fortalecer o Programa de Mecanização Agrícola – PMA, visando 

auxiliar na renda das pequenas propriedades de agricultura 

familiar disponibilizando máquinas para serviços de destoca das 

áreas e gradagem das áreas; 

Fortalecer os produtores de hortifrutigranjeiros, a exemplo da 

Associação Boa Safra para que possam continuar produzindo e 

abrir novas portas para a sustentabilidade da produção; 

Fortalecer a produção rural familiar e de base ecológica por meio 

de apoio ao associativismo, a qualificação técnica e de 

distribuição e comercialização dos produtos; 

Fortalecer o setor agropecuário; 

Promover parcerias com a Emater-RO; 

Apoio no escoamento da produção por meio da recuperação de 

estradas;
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Estas são algumas das propostas para a nossa cidade por eixo de atuação.  

Gostaria de ressaltar que não há espaço para relatar todos as ações que me 
proponho a desenvolver nos próximos 4 anos na nossa amada capital, mas 
procurei registrar todos os pontos relevantes de interesse comum que acredito 
ser do seu interesse. 

Ressalto que outras propostas e ações serão apresentadas durante a campanha 
eleitoral. Portanto, participe da nossa proposta fazendo sugestões e críticas, 
que serão todas muito bem vindas, pois ajudarão a construir o futuro da nossa 
cidade. 

Junte-se a nós! 

JUNTOS POR AMOR A PORTO VELHO 

Obrigada, 

Cristiane Lopes                Delegado Pedro Mancebo 
Prefeita 11                                  Vice Prefeito 
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