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APRESENTAÇÃO 

 

Nestas eleições municipais de 2020, o Movimento Democrático Brasileiro – 

MDB, por avaliar que poderia melhor descrever sua narrativa programática, optou 

por lançar chapa pura para as eleições majoritárias em Porto Velho – tal qual será 

nas candidaturas proporcionais. Desta forma, para demonstrar coerência com esta 

estratégia, escolheu dois quadros históricos do Partido. 

Esta opção permitirá exercitar a  prática da participação democrática, a 

capacidade de articular parcerias e construir consensos, características históricas 

da legenda.  A ideia é buscar o olhar mais sensível aos problemas mais críticos da 

cidade, especialmente os dos bairros periféricos. Centradas em quatro grandes 

eixos – Gestão Transparente e participativa, Saúde na Pós Pandemia, Educação e 

Assistência Social para a Autonomia Cidadã – as políticas  centradas nas pessoas  

são a tônica das nossas propostas. 

As eleições municipais de 2020 ocorrem em meio a pandemia mundial do 

novo coronavírus, que já dizimou mais de mil e trezentas vidas no estado. Destas, 

mas de 70% são moradores do município de Porto Velho. Além dos agravos da 

doença (morte e sofrimento), a pandemia impõe outros tipos de incômodos sociais. 

A redução da atividade econômica é, por exemplo, o consequência mais aguda, 

pois trás consigo desemprego e fome.  

Tal fenômeno não pode ser negligenciado. 

Neste documento que ora apresentamos para fins de atendimento à 

legislação eleitoral, consiste nas diretrizes gerais de nossa futura gestão à frente da 

Prefeitura de Porto Velho para o quadriênio 2021-2024. Construído de forma 

colaborativa, é uma peça em permanente processo de fundamentação, debate, 

aperfeiçoamento e atualização. 

São muitos os desafios. Mas, maior é a vontade de trabalhar por Porto Velho. 

Honra-nos a oportunidade de disputar as eleições de 2020. No entanto, maior será o 

privilégio de governar essa cidade, berço de tanta diversidade cultural e histórica, 

que muito nos orgulha e que merece e precisa ser melhor cuidada. 

 

 

WILLIAMES PIMENTEL 

CANDIDATO A PREFEITO DE PORTO VELHO  
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1. PORTO VELHO HOJE 
 

Porto Velho ultrapassou recentemente a marca de meio milhão de 

habitantes. Nos últimos cinco anos, a população do município cresceu 

14,8%, saindo de 428.5271 habitantes, em 2010, para os 502.748 moradores 

em 20162, indo a 539, 354 em 2020.3  Destes, 91,18% vivem na zona urbana e 

8,82% na zona rural.  

A população jovem de Porto Velho representa 20,7% da população, 

sendo que o número de adolescentes, entre 10 e 14 anos, equivale a 9,7%. 

As crianças, com idade entre 5 e 9 anos, representam 8,6% dos que aqui 

vivem e a primeira infância soma 6,6% dos portovelhenses,  com faixa etária 

de zero a 4 anos. Pessoas com idade acima de 65 anos, representam hoje 

3,5% da população do município.  

Localizada no coração da América do Sul, é a quarta maior cidade 

do Norte do Brasil e única capital brasileira localizada na fronteira com outro 

país (Bolívia) e outros dois estados (Amazonas e Acre).  

O município é composto de 12 Distritos Administrativos, incluindo a 

capital. Todos com extensas áreas rurais e baixa densidade demográfica. 

Destes, cinco estão a mais de duzentos quilômetros da capital: Abunã; 

Calama; Demarcação; Fortaleza do Abunã; e Vista Alegre do Abunã. Os 

distritos de Mutum-Paraná e Nova Califórnia estão a cerca de 100 

quilômetros da sede municipal e Extrema é o mais distante, localizado a 

trezentos quilômetros da capital. Jaci-Paraná é o mais próximo da capital e 

os distritos de Nazaré e São Carlos estão localizados no Baixo Madeira. 

A população estimada dos distritos, excetuando Porto Velho, é de 

41.593 habitantes, ou 17,3% da população do município4. A prefeitura 

municipal utiliza atualmente uma coordenadoria para administrar os distritos. 

Nos últimos cinco anos, registrou-se um aumento de 74.221 novos moradores 

na cidade de Porto Velho, o que também elevou a demanda por serviços 

básicos, como saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, 

assistência social, mobilidade urbana e outros serviços públicos. 
 

1 IBGE, Censo 2010.  
2 IBGE, População Estimada 2015.  
3 IBGE, Cidades, Setembro de 2020. 
4 IBGE, População Estimada, 2015. 
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 Porto Velho é a capital sediada em município com a maior área 

territorial do Brasil, com 34 mil km², se estendendo às margens do Rio Madeira 

por 398 quilômetros. Com grande potencial agrícola, produz hoje cerca de 

130 mil toneladas de alimentos por ano, com destaque, na lavoura 

temporária, para os cultivos de mandioca, milho, cana-de-açúcar, feijão, 

melancia, arroz e soja e, entre os cultivos da lavoura permanente, destaca-

se a banana, café, maracujá, cacau e coco. 

 O rebanho é o 1º do estado, com 843 mil cabeças de gado, sendo 

87,4% de corte, com maior concentração nos distritos de Ponta do Abunã 

(450 mil) e União Bandeirantes (150 mil). Esta produção abastece três 

unidades frigoríficas sediadas em Porto Velho, além de fornecer para outros 

municípios do estado. No ranking nacional, Rondônia tem o 6º maior 

rebanho bovino do país, sendo o 4º maior exportador de carne. Estes dados 

nacionais demonstram a relevância da produção de carne do município de 

Porto Velho no contexto nacional. 

A produção de leite do município é de 49,3 mil litros/dia e acompanha 

a tendência de Rondônia, de crescimento gradual, ocupando hoje a 22ª 

colocação em volume de produção diária do Estado. Conta com um 

rebanho de 105,8 mil cabeças de gado leiteiro, distribuídos por 989 

propriedades e um laticínio com inspeção municipal. A avicultura tem 

tendência de crescimento, com mais de 1,7 mil propriedades criadoras.  

A produção industrial de madeira é a mais representativa do estado, 

com 40% da produção. A piscicultura em Porto Velho ocupa a 5º posição do 

estado, respondendo atualmente por 6,6% da produção de Rondônia, 

segundo maior produtor de pescado de água doce do país. 

Atualmente, o regime portuário da cidade de Porto Velho conta com 

18 portos, sendo 12 autorizados pela Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários – ANTAQ. O maior deles, o Porto Organizado de Porto Velho 

movimenta anualmente cerca de três milhões de toneladas de mercadorias. 

Estima-se que, juntos, os portos da capital movimentem, por ano, 12 milhões 

de toneladas. Nos últimos dez anos, a taxa média de crescimento da 

movimentação de carga foi de aproximadamente 9% ao ano, tendo como 
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principais mercadorias a soja, carnes, madeira, alimentos em geral, 

combustível, cimento e eletrônicos. 

Com posição geográfica e logística privilegiada, o município de Porto 

Velho desfruta de enorme potencial para o desenvolvimento progressivo de 

suas cadeias produtivas, podendo registrar avanços importantes na 

economia microrregional, com reflexos para todo o estado. Já detém 

capacidade de absorver novas práticas de produção, incorporando 

tecnologia e inovação aos processos produtivos. Amplas também são as 

oportunidades para os negócios nas áreas de serviços e logística. Os 

desafios, entretanto, ainda são muitos, especialmente, nas demandas sociais 

por inclusão, emprego e renda e infraestrutura urbana. 

O município de Porto Velho tem também potencial mineral 

significativo especialmente para ouro, estanho, manganês, rochas 

ornamentais e insumos para a construção civil. O tamanho do município e 

de sua população impõe uma forte demanda para recursos minerais, 

especialmente para insumos na construção civil. 

 

2. O FUTURO QUE QUEREMOS CONSTRUIR 
 
Quatro diretrizes políticas sustentam a candidatura de Williames 

Pimentel à Prefeitura Municipal de Porto Velho, somada à sua determinação 

de transformar Porto Velho na capital mais agradável para se viver na região 

norte. Com o orgulho de ser um portovelhense, Williames Pimentel, como 

cada um dos que aqui nasceram, tem vínculo de raiz com o território, sua 

história e a memória cultural dos antepassados.  

 
A primeira diretriz diz respeito a gestão propriamente dita. Esta se 

divide em duas variáveis, igualmente importantes. A primeira delas é a 

eficiência administrativa que, por sua vez, tem duas dimensões. A primeira 

dimensão é a eficácia dos processos internos, em que o objetivo central seja 

a celeridade e a segurança jurídica dos fluxos. A segunda dimensão é 

voltada para o usuários dos serviços públicos municipais, que convivem com 

o estigma de serem destinatários de maus tratos e descasos históricos 

produzidos pela máquina pública municipal. 
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A segunda diretriz é oferecer às pessoas que aqui moram de um 

sistema de saúde público que lhes permitam usufruir da saúde na dimensão 

definida pela Organização Mundial de Saúde – OMS, que amplia a visão 

para além da ausência de doença.5  Com o advento da pandemia do novo 

coronavírus, ou as políticas públicas se integram de modo a se potencializar 

umas às outras ou cada vez mais haverão pessoas doentes e mortes, ou a 

demanda por recursos será crescente – e sempre  insuficiente. 

Na lógica da OMS, todas as políticas concorrem para a manutenção 

da saúde, e a política de saúde apenas trata dos males quando ele se torna 

um fato na vida das pessoas. Assim, quanto melhores e mais eficientes forem 

as outras políticas (de geração de renda, de educação, de assistência 

social, etc.), menos onerosa será a política de saúde propriamente dita. Este 

Programa de governo está formatado considerando estas dimensões. 

A terceira diretriz é transformar a educação num instrumento de 

transformação social e econômica, cuja função seja ressignificada a partir 

da absorção das mudanças estruturais e conjunturais, tão presentes  na 

humanidade nos últimos 100 anos.  Estáticas, as metodologias, as técnicas e 

os conteúdos atuais já não respondem mais às necessidades das pessoas, 

das famílias, das instituições e dos mercados.  A interrupção compulsória 

produzida pela pandemia jogou uma pá de cal no modelo existente. 

De saída, o gestor que assumir a administração municipal no próximo 

ano já tem um desafio pela frente, de complexidade razoável; ajustar o ano 

de 2020 sem que os envolvidos sejam penalizados.  

Outro desafio revelado pela pandemia é a total ausência de 

tecnologia acessível aos alunos e professores da rede municipal de ensino. 

A quarta diretriz é cuidar das pessoas, em particular das mais frágeis. 

Neste sentido, buscará atuar em duas frentes, simultaneamente: na 

assistência e na inclusão produtiva, de modo que a permanência na 

assistência seja a de menor duração possível e se conclua com a transição 

para a outra. Aqui se trata de oferecer alternativas laborais para quem quer 

ser empregado e opções para quem queira empreender, de modo que 

 
5 Para a OMS, saúde é "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 
enfermidade 
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uma coisa não exclua a outra e, de modo desejável, que se 

complementem. Nesta dimensão, inclui a arte, a cultura, a tradição, a 

tecnologia e o artesanato como meios de geração de renda, no ambiente 

que é chamado de Economia Criativa. 

 
3. NOSSA MISSÃO COM PORTO VELHO 

 
Para colocar em curso as quatro diretrizes centrais deste Programa de 

Governo, a candidatura de Williames Pimentel adota como princípios e 

valores a interdependência da vida em todas as suas dimensões, a 

criatividade, a diversidade, a integração de ações, a humanização dos 

serviços, a busca permanente pelo aperfeiçoamento da gestão, a 

valorização das pessoas e das relações sociais e institucionais, o respeito, a 

confiança, a eficiência e a transparência. 

A candidatura de Williames Pimentel defende uma visão 

transformadora para o município, onde Porto Velho se projeta para um 

crescimento sustentado e seu povo reconquista o valor do pertencimento, 

do companheirismo e do sentimento de segurança e confiança mútua. 

O planejamento público municipal, por esta ótica, será pautado pela 

seguinte visão e missão: 

Visão de Futuro para Porto Velho – Ser um município excelente para se 

viver e prosperar, que se orgulha de sua identidade cultural e distribui 

oportunidades para todos, zelando das futuras gerações e inovando na 

economia. 

Missão com Porto Velho – Promover o bem estar e o viver bem dos 

cidadãos, impulsionando transformações positivas na dinâmica urbanística, 

territorial, social, econômica, cultural e ambiental do município, a partir de 

gestão pública integrada, participativa e moderna. 

 
4. MODERNIZAÇÃO, GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO 

 
De todos os esforços político-institucionais promovidos por governos, no 

enfrentamento dos desafios deste século, a gestão integrada das iniciativas, 

a colaboração, o discernimento, o compartilhamento e a comunicação 
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transparente, estão no centro da estratégia para viabilizar mudanças 

significativas na realidade.  

Estes fatores conjugados permitem que gestores públicos sejam 

capazes de acompanhar a velocidade das transformações pelas quais 

todas as nações do mundo passam e cujo impacto alcança igualmente 

regiões, estados, municípios e até pequenas localidades.  Gestores 

modernos compreendem que é preciso garantir o desenvolvimento 

sustentável dos territórios e assegurar a cidadania, a inclusão social e a 

participação da coletividade. 

É com este conceito que a candidatura de Williames Pimentel se 

apresenta à sociedade portovelhense, tendo a “gestão” e o “cuidar” como 

estratégias basilares para empreender as mudanças de que Porto Velho 

necessita e os portovelhenses tanto anseiam, especialmente, nas áreas que 

afetam a infância e a juventude, o trabalho e o emprego, a qualidade de 

vida na cidade e as condições de renda no campo.  

Com 42 anos de experiência em gestão pública e à frente da gestão 

da saúde pública por quase 14 anos (10 anos na gestão municipal e 4 na 

estadual, entre cargos na esfera federal), Pimentel sabe que gestão eficiente 

exige modernização da máquina pública, valorização do servidor, 

mudanças na forma de tomar e encaminhar decisões – com a agilidade 

que as necessidades da população requerem –, conduzir projetos e mobilizar 

pessoas, enfim, fazer a governança pública, para que direitos sejam 

garantidos e serviços sejam prestados com qualidade e abrangência.  

SUBPREFEITURAS – Um novo modelo de Governança 

1) Implantar quatro regionais administrativas no município para fortalecer a 

gestão pública, coma descentralização dos serviços e criação de 

instâncias de participação comunitária nos bairros e distritos. 

Serão criadas subprefeituras em quatro regiões administrativas da capital 

(Centro/Oeste, Leste, Norte e Sul). Para representar os distritos do Baixo 

Madeira e do Alto Madeira serão criadas outras duas subprefeituras. 
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Para cada subprefeitura, será instituído um Conselho Comunitário, com 

natureza consultiva na escolha das prioridades e no acompanhamento e 

monitoramento das ações. 

A descentralização tem o objetivo de viabilizar condições administrativas e 

operacionais para a execução das ações planejadas, com efeito sobre a 

otimização dos recursos e investimentos, aumentando a assertividade e 

efetividade das políticas públicas municipais. 

Representa um esforço para a melhoria da gestão pública municipal na 

prestação de serviços nos bairros da capital e nos distritos do município, 

possibilitando dar respostas mais rápidas à população e com maior 

qualidade. 

As Administrações Regionais terão entre suas atribuições executar ações de 

urbanização nos bairros (coleta de lixo, asfalto, saneamento), jardinagem, 

limpeza de vias e córregos, poda de árvores, pintura de meio fio, organizar 

fluxo viário (sinalização, fiscalização, lombadas), prestar assessoramento às 

decisões do gabinete e das secretarias e atender demandas da 

comunidade. 

GESTÃO INTEGRADA E TRANSPARÊNCIA – Agilidade e qualidade dos serviços 

1) Modernizar a gestão pública municipal, por meio de melhoria de 

processos, planejamento, tecnologia de integração de serviços públicos, 

contenção de gastos e ampliação da transparência. 

Implantar escritório de gestão integrada. 

Implantar o Código Municipal de Licitação. 

Fortalecer a Controladoria Geral do Município. 

Reduzir despesas públicas, adotando medidas de contenção de gastos com 

a manutenção da administração (energia, compras, diárias, passagens). 

Reduzir o prazo de entrega de alvarás de funcionamento e licença sanitária 

para a abertura de novas empresas no município. 

Implementar programa de capacitação permanente de servidores 

municipais. 
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Realizar concursos públicos para suprir necessidades de recursos humanos e  

valorizar a carreira de servidor público por meio de progressões salarias, 

respeitando a  Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

5. DIREITOS PÚBLICOS E CIDADANIA 

PACTO PELA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

1) Implantar Programa Interdisciplinar e Multisetorial voltado a assegurar que 

crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos cheguem à juventude de forma 

próspera e saudável – Programa Nossa Nova Geração. 

O programa propõe um pacto pela vida contribuindo para a formação de 

uma geração de jovens estimulados desde a infância a construir seu próprio 

projeto de vida e interagir de forma saudável com a sociedade.  

Por meio do programa, múltiplas ações serão integradas e parcerias 

firmadas, envolvendo as áreas de educação, segurança, saúde, cultura, 

esporte, meio ambiente, negócios e assistência social, contando com o 

envolvimento dos pais e a parceria com organizações da sociedade, setor 

empresarial e instituições representativas do Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

A estratégia visa assegurar que todas as crianças e adolescentes sob a 

responsabilidade do município, matriculadas na rede municipal de ensino, 

recebam atenção integral em suas vidas, sendo preparadas, junto com suas 

famílias e comunidades, a enfrentar desafios, superar os riscos decorrentes 

de condições de vulnerabilidade social, do assédio das drogas, da 

criminalidade e da negligência e violência, fortalecendo os Conselhos 

Tutelares como organismo de controle social e defesa. 

Partindo da premissa de que não há como dissociar a educação do ato de 

cuidar, a segurança do ato de relacionar e a saúde do ato de prevenir, este 

Programa busca focar no projeto de vida das crianças e adolescentes, com 

resgate dos valores de humanidade, autonomia, solidariedade, identidade 

cultural, conhecimento, voltados para experiências transformadoras, 

contribuindo para interromper o ciclo de vulnerabilidade ao qual estão 
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sujeitos, hoje, muitas crianças, adolescentes e jovens de nossos bairros, 

comunidades e grupos. 

O público alvo engloba crianças a partir dos 6 anos de idade e 

adolescentes, até os 18 anos. 

2) Fortalecer programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas e 

melhorar as condições de tratamento da dependência química, tendo 

como público alvo adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. 

POLÍTICA EDUCACIONAL  

1) Reformular a política educacional do município, com foco na 

alfabetização, na aprendizagem e na gestão escolar (Porto Velho pela 

Educação).   

Fortalecimento da ação pedagógica – implantar equipe técnica de apoio 

permanente para elaboração, atualização e implementação de Projeto 

Político pedagógico e Regimento Interno Escolar em todas as escolas; 

adotar programas pedagógicos destinados à alfabetização na idade certa 

e que deem suporte ao ensino aprendizagem; fortalecer a proficiência em 

matemática e língua portuguesa; implantar programa de tutoria e monitoria 

e ampliar os investimentos em formação continuada de professores, por 

meio de profissionalização técnica, graduação e especialização e 

mestrado; e reformular metodologias de ensino. 

Implantar programa de excelência na gestão escolar, com criação de 

sistema de acompanhamento e avaliação, para o aprimoramento o 

desempenho da escola, com incentivo aos gestores na busca de elevar os 

indicadores de aprendizagem – realização de oficinas permanentes sobre 

práticas de gestão e de valorização do magistério. 

Promover a gestão democrática, a educação do campo e a educação 

especial, em consonância com o Plano Municipal de Educação (PME/2015-

2024), em alinhamento aos planos estadual e nacional de educação. 

Promover ações para a melhoria da qualidade da educação infantil. 

Elevação dos indicadores da Educação: elevar o IDEB do ensino 

fundamental/anos iniciais (1˚ ao 5˚ ano) de 4,4 para 5,2; o IDEB do ensino 
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fundamental/ anos finais (6˚ ao 9˚ ano) de 3,1 para 4,2; reduzir a repetência 

em todas as séries do ensino fundamental; e fortalecer programa de 

correção de fluxo para reduzir a distorção idade/série no ensino 

fundamental, em todas as escolas municipais. 

2) Consolidar o processo de reordenamento da municipalização da 

educação infantil e do ensino fundamental entre as secretarias de 

educação do município e do estado. 

3) Aprimorar o processo de Chamada Escolar na Rede Municipal de 

Educação. 

4) Implantar duas unidades de ensino de educação em tempo integral, com 

recursos advindos do governo federal e estadual. 

5) Promover melhorias na infraestrutura das escolas municipais 

Ampliar número de salas de aula nas escolas, com a construção de bloco 

que comporte de 15 a 25 novas salas – escolas pólos. 

Construir 02 escolas Padrão MEC para atendimento de crianças da 

educação infantil (creche e pré-escola), na zona sul e leste. 

Construir 02 escolas Padrão MEC para atendimento de estudantes do ensino 

fundamental (anos iniciais), na zona sul e leste. 

Captar recursos da União para construir quadras poliesportivas e 

infraestrutura de refeitórios. 

Disponibilizar acesso à internet nas escolas municipais, por meio de parceria 

com o governo do estado (Infovia). 

Ampliar para 100% o número de escolas com laboratório de informática, 

biblioteca e sala de recursos multifuncionais – hoje a cobertura é de 33%. 

Climatizar 100% das salas de aula das escolas municipais, no período de 4 

anos. 

6) Implantar 02 Escolas Parque (Educação, Esporte, Cultura e Lazer) - Zona 

Leste e Zona Sul, para atividades extracurriculares. 
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7) Realizar estudo de demanda reprimida na educação infantil/creche para 

subsidiar planejamento de construção, ampliação e reforma de unidade 

de ensino visando ampliar a cobertura dos serviços. 

8) Melhorar a qualidade do transporte escolar terrestre e fluvial, por meio de 

implantação de sistema de monitoramento e fiscalização dos serviços 

prestados aos estudantes, em especial, de localidades ribeirinhas e 

distritos. 

9) Adequar o ano letivo de 2021 à nova realidade produzida pela pandemia 

do novo coronavírus, de modo que os alunos, professores profissionais da 

educação não sejam penalizados 

SEGURANÇA PÚBLICA 

1) Instituir o programa “Porto Velho Mais Segura” – cooperação entre a 

Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, para utilizar 

a força dos policiais de folga a serviço do município (parceria legal). 

2) Criar o Observatório da Segurança Pública Municipal, para traçar 

medidas com base no monitoramento sistemático do Mapa da 

Criminalidade. 

3) Fortalecer e capacitar a Guarda Municipal de Transito e ampliar sua 

atuação preventiva. 

4) Criar Grupo de Gestão Integrada Municipal, com o objetivo de promover 

ações preventivas de segurança comunitária. 

  

6. DESENVOLVIMENTO URBANO E TERRITORIAL 
 

Nesta dimensão, a candidatura de Williames Pimentel propõe a 

reabilitação dos espaços públicos urbanos de Porto Velho e do 

ordenamento da ocupação territorial do município, de forma a implementar 

melhorias na funcionalidade da cidade, especialmente, nos bairros 

periféricos  da capital, e acelerar o processo de regularização fundiária 

urbana e rural.  
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Para transformar Porto Velho numa cidade referência em bem estar e 

qualidade de vida, o programa de governo estabelece propostas que 

buscam atender objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

e do Estatuto das Cidades, especialmente os relacionados à qualidade física 

e ambiental da cidade (calçadas, vias urbanas, edificações, arborização, 

paisagismo, coleta de lixo, praças, equipamentos públicos), à mobilidade 

urbana com segurança (transporte público, trânsito e acessibilidade); à 

redução do déficit habitacional; o acesso ao saneamento e à agua tratada, 

bem como a democratização do acesso à informação, regularização 

fundiária e a prevenção e contenção de riscos associados às moradias 

precárias. 

Porto Velho urbanizada é sinônimo de população feliz. As propostas do 

programa de governo buscam, para esta finalidade, promover melhorias 

que resgatem a autoestima da cidade e de seus habitantes, especialmente 

dos que vivem na periferia.  

É preciso cuidar da cidade como se cuida de um organismo vivo. Por 

isso, a necessidade de que toda a sociedade participe por meio dos 

conselhos comunitários, como instâncias de participação e controle social 

junto às subprefeituras de cada regional administrativa. As propostas visam 

democratizar o acesso de todos à cidade, garantindo a diversidade 

socioespacial, combatendo a discriminação de grupos sociais e étnico-

raciais, bem como a segregação urbana.  

As famílias portovelhenses guardam uma memória de 

compartilhamento e democratização do uso do espaço público. Este é o 

maior valor que se busca resgatar com as políticas de desenvolvimento 

urbano do município. 

URBANIZAÇÃO 

1) Criar o Programa Porto Velho, Minha Cidade, Viva! (Bem estar, beleza, 

resgate da identidade, orgulho de ser portovelhense) 

2) Acelerar o processo de regularização de imóveis urbanos no município 

de Porto Velho, com ações integradas entre município e governo do 

estado. 
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3) Atrair Investimentos para Construção da Orla do Madeira, em parceria 

com o governo estadual e federal. 

MOBILIDADE URBANA 

1) Implantar a integração do transporte urbano municipal, com bilhete 

único. 

Construção e modernização de terminal de transporte coletivo. 

Reestruturação de linhas. 

Ampliação e melhoria da frota de ônibus. 

Reestruturação de paradas. 

Capacitação de trabalhadores do transporte para oferecer ao usuário o 

que há de melhor em qualidade deste serviço público 

Abrir novo processo de concessão do transporte urbano, ampliando a 

transparência e participação de empresas ou consórcios capazes de 

atender a demanda da capital. 

2) Instituir a Câmara de Transporte e Trânsito (poder público, população e 

empresas), para tomada de decisões sobre melhorias e campanhas 

permanentes de educação de trânsito. 

Implantar Campanha de Trânsito “Todos pela Paz no Trânsito”, de caráter 

permanente, voltada à educação e qualidade do trânsito, visando a 

redução de acidentes, em parceria com o governo do estado, envolvendo 

toda população, em especial, as escolas, crianças e jovens. 

3) Investir em engenharia de trânsito e modernizar o sistema de 

monitoramento e controle operacional. 

Implantação de central semafórica inteligente, com câmaras, painéis 

eletrônicos, visando melhorias na trafegabilidade e segurança de pedestres, 

motoristas e passageiros, com efeito sobre as estatísticas de acidentes de 

trânsito. 

Ampliar vigilância eletrônica nos principais cruzamentos e avenidas da 

cidade, com fim de reduzir acidentes fatais, com multa pecuniária. 
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4) Implantar novas linhas intermunicipais, interligando a sede da capital a 

outras cidades da macrorregião de Porto Velho e distritos, com 

modernização e reestruturação dos terminais de ônibus. 

5) Implantar ciclovias na cidade de Porto Velho. 

Elaborar e implantar primeira etapa do Plano Cicloviário de Porto Velho, 

projetando a construção de uma rede integrada para estimular o uso da 

bicicleta nos bairros e centro. 

INFRAESTRURA 

1) Pavimentar 80% das vias urbanas de Porto Velho e Distritos, em quatro 

anos. 

2) Estabelecer parceria com governo do estado para recuperação de 

estradas vicinais do município, ao longo de quatro anos. 

3) Construir Terminal Rodoviário Intermunicipal de Porto Velho, em parceria 

com o governo do estado, em substituição a atual rodoviária. 

4) Construir o Centro de Convenções de Porto Velho, em parceria com o 

governo do estado – Espaço para negócios e grandes eventos culturais, 

empresarias, sociais e religiosos. 

5) Realizar estudo e definir modelo para ampliação da rede de esgotamento 

sanitário do município, beneficiando todos os distritos, no formato mais 

econômico e célere. 

6) Implantar Programa Permanente de Prevenção a Enchentes, em parceria 

com o Governo Estadual e Governo Federal. 

Fortalecimento do Sistema Municipal de Defesa Civil. 

Obras de drenagem, projetos de recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente – APP´s e definição de padrões de ocupação do solo. 

7) Concluir as obras de construção do aterro sanitário de Porto Velho.  

8) Investir em melhoria e modernização da iluminação pública da cidade 

de Porto Velho, atraindo parcerias público privadas. 
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9)  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AMBIENTAL 

Na dimensão do desenvolvimento econômico e ambiental de Porto 

Velho, a candidatura de Williames Pimentel tem como princípio promover o 

crescimento com sustentabilidade, fortalecendo a economia, gerando 

oportunidades e impulsionando a produção agrícola para a diversificação e 

ganho de produtividade, a partir do apoio e fomento à inserção de 

tecnologia e inovação aos processos produtivos, a agroindustrialização, a 

organização dos produtores para o fortalecimento da comercialização e o 

incentivo ao consorciamento lavoura-pecuária-floresta. 

Atenção especial será voltada para o cinturão verde da capital, no 

fortalecimento do cultivo de hortifrutigranjeiros, frutíferas e criação de 

pequenos animais, inclusive, fomentando a produção de alimentos 

orgânicos. A meta para quatro anos é possibilitar que Porto Velho seja 

reconhecido como o município com o mais bem organizado cinturão verde 

do estado. 

Importante impulso será conferido também ao processo de 

comercialização da produção agrícola e pecuária, com apoio à melhoria 

da infraestrutura portuária, em parceria com o governo do estado e o 

governo federal. Estar às margens do Rio Madeira confere a Porto Velho uma 

grande importância estratégica, sendo elo de integração de Rondônia com 

os estados das regiões Centro-Oeste e Norte e os países andinos, 

especialmente, Bolívia e Peru. 

A promoção de negócios também será alavancada pela estratégia 

de criação e desenvolvimento de marcas e selos para produtos das 

principais cadeias produtivas do município, fomento à economia, ao 

empreendedorismo, apoio e incentivo ao setor de comércio e serviços, a 

realização de feiras setoriais e fortalecimento de parcerias e articulação 

institucional. Apoiar a implantação da Central de Abastecimento e 

Comercialização de Porto Velho e investir na melhoria das feiras livres da 

cidade e dos distritos estão entre as iniciativas planejadas.  

O reconhecimento da importância estratégica do patrimônio 

ambiental do município é premissa para o desenvolvimento e 

implementação das políticas públicas, sob a gestão de Williames Pimentel. 
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Neste programa, além das ações transversais em todas as áreas, estão 

elencadas dez propostas para o fortalecimento da política ambiental do 

município. 

POLÍTICA AMBIENTAL E TERRITORIAL 

1) Fortalecer a Política Ambiental e Territorial do Município 

Assegurar o equilíbrio entre o uso do território e a preservação e 

conservação do patrimônio natural do município. 

Modernização do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental. 

Elaboração, implementação e regulação das políticas municipais de 

saneamento ambiental. 

Revisão do Plano Diretor do município. 

Implantação de Usina de Seleção e Processamento de Resíduos Sólidos, 

beneficiando associação de catadores, com implantação de Programa de 

Coleta Seletiva de Lixo na capital. 

Implantação do sistema de gestão ambiental municipal. 

Implantação do sistema de controle de eventos ambientais críticos. 

Criar portal de monitoramento das unidades de conservação do município e 

projetos ambientais, incluindo a compensação ambiental das usinas no 

Baixo e Médio Madeira. 

Implantar Programa Municipal de REDD para adesão de proprietários rurais 

do município à remuneração por conservação de patrimônio natural. 

Apoiar os processos de regularização fundiária dos imóveis rurais do 

município de Porto Velho; 

Desmatamento ilegal zero;  

Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Urbana; 

Ampliação da arborização urbana com continuação e ampliação do 

programa de arborização desenvolvido pelo Município; 

Valorização da relação cidade-rio a partir da implementação de projetos e 

ações ao longo da orla do Rio de Madeira e dos canais urbanos; 
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Porto Velho Resiliente, com adoção de medidas de compensação, 

mitigação, adaptação e redução de riscos frente aos eventos climáticos 

que afetam com gravidade o território do Município de Porto Velho, em 

especial enxurradas, erosões e inundações 

 

10. PESSOAS NO CENTRO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Dentro das competências da gestão municipal, abaixo são 

apresentadas as propostas que compõem o Programa de Governo para a 

candidatura de Williames Pimentel à Prefeitura Municipal de Porto Velho, 

exercício 2021 – 2024. Estão estruturadas segundo as quatro dimensões do 

planejamento e respectivas áreas de resultado, visando atender às diretrizes 

estratégicas. Todas as propostas foram construídas para colocar os cidadãos 

e as comunidades no centro das políticas públicas, a partir de uma 

perspectiva de inclusão de todos no processo de desenvolvimento social e 

econômico do município. 

CULTURA, ARTE E IDENTIDADE  

1) Implantar o Programa “Nossa Cultura” - Identidade e valorização da 

cultura regional, das festas, dos hábitos e costumes das comunidades, nos 

bairros e nas diversas localidades do município, com resgate da 

identidade cultural e histórica de Porto Velho. 

Apoiar e fomentar a realização de eventos de caráter cultural e artístico na 

capital e distritos (festas tradicionais, oficinas e eventos). 

Implantar Projeto Identidades – iniciativa itinerante realizada nos bairros e 

distritos. 

Incentivar as agremiações e entidades artística-culturais, por meio de política 

de editais. 

2) Criar a Orquestra Municipal 

3) Realizar Festival Municipal de Fanfarras e Bandas Marciais; 
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ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 

1) Implantar o Projeto Cidade Saudável – atividades esportivas e de lazer, 

permanentes, em espaços públicos nos bairros da capital, associadas a 

atividades culturais e de promoção à saúde, incluindo a reforma de 

centros desportivos, praças e academias comunitárias. 

2) Concluir o Centro Olímpico de Porto Velho, com estrutura para as diversas 

modalidades de esporte, salas para palestras e centro de fisioterapia e 

fisiologia do esporte. 

3) Instituir e incentivar campeonatos masculino e feminino de futebol, 

voleibol, basquetebol, handebol, atletismo e Artes Marciais, com 

participações de times de universidades, empresas e associações, com 

objetivo de formar talentos para circuitos nacionais de competições 

olímpicas e paraolímpicas. 

4) Incentivar clubes de esporte profissional de Porto Velho, com investimento  

aperfeiçoamento técnico. 

5) Potencializar atividades esportivas, recreativas e culturais no Espaço 

Alternativo; 

SAÚDE INTEGRAL 

1) Implementação e fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, em 

conformidade com as diretrizes do MS, com ênfase na integração da 

Atenção Básica com a Rede de Média e Alta Complexidade. 

2) Fortalecimento da Rede de Atenção à Média e Alta Complexidade 

Municipal, Integradas ao Estado. 

3) Promover Melhorias na Gestão de Recursos Humanos 

Reestruturar o Programa de Educação Continuada para os servidores da 

saúde visando a valorização profissional. 

4) Fortalecer a Gestão Administrativa da Saúde 
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Agir com transparência e eficiência, fortalecendo os processos de compras 

através de licitações, visando economicidade. 

Implantar sistema de controle informatizado de almoxarifado e farmácia e 

avaliação de estoques. 

5) Desenvolver gestão integrada com a Secretaria de Estado da Saúde – 

SESAU, visando potencializar ações e serviços de saúde. 

ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO 

1) Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social – SUAS 

2) Ampliar de 5 para 26 o número de Centros de Referência de Assistência 

Social – CRAS, na capital. Ampliar as ações de combate à violência 

contra a mulher: medidas preventivas e criação do Centro de Apoio e a 

Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência. 

3) Implantar programa “Cidadania na Comunidade”, voltado a atender 

comunidades ribeirinhas com serviços públicos (assistência, educação, 

saúde, justiça, direitos humanos), com periodicidade determinada para 

cada comunidade. 

4) Implantar Centro de Referência da Pessoa em Situação de Rua. 

5) Construir Centro de Convivência do Idoso na capital, com piscina, 

academia, pista de caminhada, salão de eventos e danças e pavilhão de 

ensino com salas de aula e oficinas para qualificação profissional e 

terapia ocupacional.  

6) Construir equipamentos públicos (creches, escolas, UBS) nos conjuntos 

habitacionais em construção e recentemente entregues na capital, 

construídos com recurso provenientes do Programa Minha Casa Minha 

Vida.  

7) Construir unidades habitacionais no município, por meio de mutirão 

associativo, financiamento de habitação de interesse social (HIS) e 

parceria empresarial, entre outras fontes de investimentos. Construir 
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conjunto habitacional para a transferência de 500 famílias que vivem no 

lixão da Vila Princesa.  

8) Criar novas Zonas Especiais de Interesse Social para destinar à Habitação 

de Interesse Social ou Habitação Popular. Ampliar o Programa de Aluguel 

Social para novas famílias, por ano. 

11. AGRICULTURA, INOVAÇÃO E NEGÓCIOS 

AGRICULTURA 

1) Fomentar o desenvolvimento da agricultura e pecuária na capital e nos 

distritos de Porto Velho, com foco nas cadeias produtivas da piscicultura, 

frutíferas, hortifrutigranjeiros, café, cacau, grãos, mandioca, avicultura, 

pecuária de leite e corte. 

2) Incentivar a agricultura urbana, por meio do fomento à produção de 

hortifrutigranjeiros, pequenos animais e do cultivo de orgânicos em Porto 

Velho, por meio de programas de fomento e incentivo. 

Apoiar a organização do Cinturão Verde de Porto Velho e seus Distritos, 

incluindo o melhor aproveitamento das terras férteis do Baixo Madeira. 

Fomentar a comercialização dos produtos do cinturão verde na rede 

varejista de Porto Velho, por meio de parcerias e desenvolvimento de 

marcas. 

Criar o programa especial de apoio à produção de frutas nativas, com 

sistema de irrigação e certificação de origem. 

Implantar programas para produção orgânica: “Pró-Orgânico” - Incentivo à 

produção de alimentos orgânicos, em pequena e média escala, em áreas 

do cinturão verde da capital; “Hortas Urbanas” – incentivar a produção de 

hortas urbanas em espaços públicos destinados à produção comunitária de 

alimentos e plantas medicinais;  

Fomentar a produção de flores e plantas ornamentais, com destaque para o 

cultivo de espécies regionais. 

3) Construir o Centro de Armazenamento e Comercialização de Alimentos 

de Porto Velho, integrado com unidades de armazenamento e 
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entrepostos de produtos da agricultura e pecuária do município, por meio 

de parceria com o governo do estado e parceria público privada). 

4) Modernizar as Feiras Livres da capital 

Implantar melhorias na padronização e organização das barracas, por 

categoria e grupos de produtos, instalações, construção de banheiros, 

qualidade e inspeção de alimentos, barracões para feirantes, 

desenvolvimento de marcas e projeto de comunicação e divulgação, para 

valorização dos produtores locais e produtos regionais. 

5) Viabilizar 02 unidades fluviais de transporte de mercadorias do Baixo 

Madeira para Porto Velho, favorecendo as comunidades ribeirinhas. 

6) Incentivar as atividades de extração vegetal e silvicultura do município – 

castanha, madeira, açaí, corantes, sementes e mudas de essências 

florestais e outros. 

INOVAÇÃO EM NEGÓCIOS 

1) Instituir a Política Municipal de Estímulo à Inovação para o 

Desenvolvimento de Cadeias Produtivas Locais, para promoção, 

atratividade, geração de valor e competitividade, com criação de 

marcas e selos, por meio da inserção de Tecnologia, Comunicação e 

Inovação. 

Mapear produtores e produtos, para apoiar a inserção em mercados. 

Apoiar a aplicação de soluções em tecnologia e inovação orientada para 

produção e comercialização agropecuária. 

Desenvolver portal integrado para difusão de informações sobre as cadeias 

produtivas do município e estabelecimento de negócios, via e-commerce. 

Estimular a construção de ambientes especializados e cooperativos de 

inovação (incubadoras, parque tecnológico e condomínios empresariais). 

Criar o Fundo de Inovação para o Desenvolvimento, por meio do ISS Inova. 

Promover Feiras Setoriais para promoção de cadeias produtivas prioritárias e 

negócios inovadores. 
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Apoiar a realização de Feira Agropecuária de Porto Velho. 

2) Atrair investimentos privados e novas empresas para processamento e 

industrialização dos produtos das cadeias produtivas do município. 

3) Instituir a Política Municipal de Economia Criativa. 

Apoio e incentivo a pessoas e projetos cujas iniciativas agreguem cultura, 

memória, patrimônio, identidade, arte à geração de negócios sustentáveis, 

individuais ou coletivos (talentos musicais, bandas, produção teatral, 

artística, artesanato e outros), com criação de marcas para projetar talentos 

de Porto Velho no cenário nacional. 

4) Ampliar o microcrédito para pequenos empreendedores urbanos e rurais 

(MEs e EPPs), pelo Banco do Povo, em parceria com governo do estado. 

5) Criar o Shopping Popular, para reorganizar e formalizar ambulantes do 

centro da cidade. 

MINERAÇÃO 

1) Incentivar o desenvolvimento e infraestrutura necessária para diminuição 

dos custos de produção de brita na região de Extrema, atualmente 

principal fornecedora para o estado do Acre. 

2) Atrair empresas interessadas na produção de produtos cerâmicos com 

alto valor agregado (principalmente cerâmica branca). 

3) Implantar plano de aproveitamento mineral do município de Porto Velho 

com o objetivo de destacar áreas produtoras, áreas potenciais e 

preservar as jazidas e áreas potenciais para extração de recursos 

minerais. 

TRABALHO E EMPREGO 

1) Implantar Programa Especial de Preparação e Inserção do Jovem no 

Trabalho - em parceria com instituições públicas, privadas e do terceiro 

setor, para desenvolvimento de habilidades e atitudes que favoreçam a 

inclusão, com estímulo para o aumento da escolarização e autonomia 

cidadã. 
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2) Implantar o programa “Geração de Ponta”, para estimular e apoiar 

adolescentes e jovens com perfil empreendedor a criar conceitos e 

marcas de negócios, em sistema de incubadora de empresas e startups. 

3) Implantar o programa de Qualificação Municipal, para ter uma agenda 

permanente de cursos de formação profissional. 

TURISMO 

1) Fortalecer as entidades associativas do turismo (Sindhotel, Abrasel, Abih, 

Abav, Sindetur e C&VB), para o fomento a novos empreendimentos na 

capital e nas localidades com potencial para negócios. 

2) Desenvolver Plano Municipal de Turismo para projetar o município de 

Porto Velho no circuito turístico nacional e internacional – plano e marca. 

3) Ampliar a oferta de microcrédito para os pequenos empreendedores do 

turismo, incluindo linha diferenciada para iniciativas promovidas em 

comunidades ribeirinhas, voltado ao turismo sustentável e produção do 

artesanato regional. 

4) Revitalizar o complexo de Estrada de Ferro Madeira Mamoré e realizar 

Parceria Público-Privada para assegurar sua manutenção e 

administração adequadas. 

5) Revitalizar, tombar e recuperar espaços e monumentos públicos históricos 

em parceria com o Estado e a União. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As eleições municipais renovam as perspectivas e as esperanças dos 

cidadãos em uma cidade melhor.  Sabe-se da grande responsabilidade que 

é governar a capital do Estado. Há clareza dos desafios, assim como  

certeza que serão exitosas as iniciativas aqui propostas.   

Desde 2017, o mundo convive com intensas transformações nas suas 

forma s de se relacionar e produzir. O novo coronavírus vem ampliar ainda 

mais as angústias dos países, dos estados e das famílias. A forma 

desorganizada como a pandemia foi enfrentada, nos mais diferentes países, 
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é o exemplo cabal de que o esgarçamento das relações entre os povos 

chegou no seu limite. 

É preciso compreender isso. O modelo esgotou-se. E não há mais 

espaço para a práticas que agridam a natureza, para o uso do dinheiro 

público com fins privados, para  desrespeito aos cidadãos, menos ainda 

para o exercício do nepotismo ou camaradagem no ambiente público. 

Do mesmo modo, a aceitação de gestores desqualificados e 

inoperantes perde lugar cada vez mais rápido, e aumenta a demanda por 

profissionais competentes e comprometidos com a coisa publica. Não se 

trata aqui de denegrir o papel da política, relativizar a sua dimensão em 

relação às políticas públicas de qualidade, formuladas parra resolver os 

problemas reais, que vão ajudar a melhorar a vida das pessoas. 

O apelo feito à transparência não é proselitismo eleitoreiro, mais uma 

intenção verdadeira de quem quer se escorar na lei e na população para 

legitimar atos e dar respostas urgentes aos delas necessitam. Aqui, se tem 

clareza disso, está o maior desafios da administração buscada nas eleições 

de 2020. Mas, há que ser vencido. 

A pandemia deixará uma herança maldita para os prefeitos – talvez 

potencializada pela forma atrapalhada  como foi enfrentada. Com um 

sistema de saúde como o nosso, em que há a intervenção dos três entes da 

federação, não foi surpresa a quantidade de erros e falhas observadas. O 

resultado disso foi o aumento do número de óbitos e o protagonismo do 

Poder Judiciário. 

É neste ambiente hostil na área da Saúde, de Educação, de 

Assistência Soial e da Economia que o próximo prefeito de Porto Velho vai 

transitar em 2021. Ademais, a cidade carece de quase tudo, do mais 

elementar serviço de transporte público, passando pela oferta de serviços 

públicos respeitosos aos cidadão, até “sofisticado” o trato  republicano do 

que  é público.  

Há, portanto, um município em construção. E isso não se faz sozinho. O 

MDB convoca a todos para, juntos, iniciarmos essa tarefa. 


