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APRESENTAÇÃO

Neste documento apresentamos o Plano de Governo do candidato a prefeito
de  Porto  Velho  Vinícius  Miguel,  pela  coligação  Cidadania23,  Rede
Sustentabilidade e PDT, “Porto Velho em Boas Mãos”.

Para  demonstrar  nossa  leitura  da  realidade,  nossos  princípios  e  nossas
propostas,  e  em  cumprimento  ao  que  determina  a  legislação  eleitoral
vigente,  apresentamos  este  plano,  que  é  fruto  de  pesquisas,  debates  e
diversas reuniões, envolvendo os mais diversos setores da sociedade. É um
documento  aberto e  colaborativo,  passível  de aperfeiçoamentos,  fruto de
construção coletiva e em permanente processo de fundamentação, debate e
refinamento.  Com  efeito,  não  se  trata  apenas  de  uma  peça  criada  para
atender normativas legais, mas um símbolo do compromisso que temos com
esta cidade, com as pessoas que aqui moram e trabalham e, sobretudo, com
as gerações futuras, sobre as quais temos responsabilidades inadiáveis.

As propostas contidas no Plano reúnem três características importantes. A
primeira delas é a sua exequibilidade,  em que realizá-las é perfeitamente
possível  para  a  administração  municipal.  A  segunda  é  que,  realizadas,
melhoram a vida das pessoas e a gestão. Por fim, a terceira característica é a
sua urgência, de modo que o adiamento penaliza a todos.

A  prática  da  participação  democrática,  a  capacidade  de  construir
consensos  e  fazer  parcerias,  o  olhar  mais  sensível  aos  problemas  mais
críticos do nosso município, a eficiência, a racionalidade, a transparência e a
sustentabilidade são a tônica das nossas propostas.

Portanto, o município que queremos há de ser amplamente democrático. A
DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA exige  uma máxima  TRANSPARÊNCIA,  além de
uma  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RACIONAL E EFICIENTE. Aliado a tudo isso,
está o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, premissa para o equilíbrio entre
desenvolvimento econômico, meio ambiente e qualidade de vida.
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Como tudo que orienta uma gestão democrática e participativa, este Plano
não está acabado. Portanto, sinta-se à vontade para opinar, sugerir e criticá-
lo. Envie um e-mail para cidadania23rondonia@gmail.com. Boa Leitura!

Vinícius Miguel
Candidato 
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EIXOS

Com o intuito  de facilitar  a compreensão,  dividimos as  propostas  aqui
apresentadas  em  eixos  que  compõe  duas  dimensões:  as  pessoas,  e  a
cidade. 

Na dimensão humana, estão os eixos:
Educação Infância e Juventude Cultura, Arte e Identidade  Esporte e Lazer
Saúde Acessibilidade e Inclusão Assistência Social e Direito das Mulheres

Na dimensão campo-cidade, estão os eixos:
Desenvolvimento  Econômico Agricultura Meio  Ambiente  e
Sustentabilidade Urbanização  e  Infraestrutura Habitação Mobilidade
Urbana Turismo Segurança

Porém,  há um eixo que será apresentado de forma independente,  pois
pautará todas as ações da gestão municipal:
Governança, Ética e Combate à Corrupção

Ainda,  para  nortear  as  propostas  e  a  conduta  desta  candidatura,
apresentamos nossa missão, como sendo o que nos motiva, nossa visão,
que define onde queremos chegar, e nossos valores.

MISSÃO
“Praticar uma gestão municipal pautada pela racionalidade,  eficiência e
transparência,  conduzida  pela  ampla  participação  democrática,
promovendo a paz, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável.”

VISÃO
“Ser  um município  próspero,  promovendo  oportunidades,  orgulhoso  de
sua identidade cultural e garantidor dos direitos e do futuro das próximas
gerações.”

VALORES
Cidadania – Dignidade Humana – Eficiência e Racionalidade Administrativa
– Processos Participativos – Transparência
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PORTOVELHENSES

Nosso povo, nosso orgulho
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EDUCAÇÃO 

A  educação  é  a  base  da  sociedade  do  futuro.  É  histórica  a  desvalorização  dos/das
profissionais da educação,  com remuneração injusta,  péssimas condições de trabalho e
métodos  pedagógicos  obsoletos.  Neste  sentido,  a  administração  do  Cidadania23  para
Porto  Velho  deve  enfrentar  estes  desafios,  a  despeito  de  limitações  orçamentárias.  No
primeiro  momento,  adequar  as  instalações  físicas  das  escolas  e  creches,  de  modo  a
oferecer condições mínimas de permanência aos alunos e usuários. Em seguida, dotar estas
instalações  de  equipamentos  e  mobiliários  suficientes  para  rotinas  educacionais
confortáveis. Por último, iniciar processos de melhorias salariais de todos os profissionais
do Sistema, de forma responsável e contínua. Do mesmo modo que os três elementos acima
são importantes – e necessários – a formação continuada dos docentes é uma necessidade
inadiável. O mesmo ocorre com novos professores. A atração de quadros para a profissão
decorre do ambiente que se percebe no sistema público e, sabemos, a questão salarial tem
peso relativo nisso. 

Ampliar a oferta da Educação Infantil Integral

Iniciar o Projeto de Cultura de Paz nas Escolas –  Incentivar a adoção de novas
tendências na educação infantil,  como a prática de meditação e yôga, com o intuito de
minimizar  e,  em  alguns  casos,  neutralizar  comportamento  violento  que  vem  de  um
sentimento de inadequação, reduzir o deficit de atenção e a hiperatividade, diminuir faltas
e  suspensões,  melhorar  a  concentração,  a  memória  e  a  criatividade,  melhorar  os
relacionamentos interpessoal, intrapessoal e com o meio ambiente e formar uma criança
saudável fisicamente e emocionalmente.

Priorizar a correção da distorção Idade/Série  no ensino fundamental,  em
todas escolas municipais

Ampliar a concessão de licenças para qualificação - investimento em programas
de qualificação da equipe técnica e docente na escola, gestão democrática do ensino e
aceleração da concessão de aposentadorias.

Qualificar a Educação Tecnológica  - Equipar as escolas com recursos tecnológicos,
investir  na  formação  tecnológica  de  professores  e  buscar  alternativas  no  contexto  da
pandemia.
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Oferecer Auxílio Tecnológico aos Docentes  -  Criar um auxílio para compensar os
gastos decorrentes da adaptação imposta pela pandemia (energia, internet, equipamentos
e outros).

Construir Escola da Linha 42 – Bacia Leiteira  - Aproximar os alunos da escola, hoje
atendidos pela Escola Jerusalém da Amazônia..

Realizar Reforma das Escolas dos Distritos

Implantar Programa de Saúde Mental para Profissionais da Educação

Implantar  a  Gestão  Democrática  nas  escolas  municipais  de  Porto  Velho
garantido autonomia aos gestores e a equipe pedagógica

Realizar ampla fiscalização e acompanhamento dos gastos em educação

Realizar  o  acompanhamento  do  desenvolvimento  efetivo  dos  índices  da
educação  (IDEB,  AVALIA  PORTO VELHO,  PROVA ANA,  PROVINHA BRASIL)  inclusive  com
premiação as escolas que superarem as metas dos índices

Buscar  garantir  professores  auxiliares  em  todas  as  salas  de  aulas  com
alunos  autistas  para  acompanhamento  em  salas  regulares,  garantido  a
inclusão além do mero discurso

Garantir e ampliar a segurança nas escolas

Assegurar o  cumprimento  da  Lei  Federal  que  garante  atendimento  por
profissionais de psicologia e serviço social aos alunos das escolas públicas
de educação básica Lei 13.935/19

Buscar  parcerias  para  investimento  real  em  educação  tecnológica,  com
apoio  e  iniciativas  para  construção  de  laboratórios  de  informática  nas
escolas

Avaliar a viabilidade da construção de Creche e Escola de Educação Infantil
no Bairro Novo
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Avaliar a viabilidade da construção de Creche e Escola de Educação Infantil
no Residencial Morar Melhor no bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho

Dar  ampla  transparência  para  os  investimentos  do  NOVO  FUNDEB  na
remuneração dos professores, servidores da educação e nas escolas

Implantação da Educação Infantil  nas escolas  da zona rural  visto  que o
novo FUNDEB financiará a Educação Infantil a partir de 2021

INFÂNCIA E JUVENTUDE

Pensando  no  cuidado  com  a  infância  e  juventude,  o  presente  Programa  de  Governo
contempla a questão em todas suas dimensões.  A primeira diretriz  é  a busca por uma
educação  integral  e  de  qualidade,  pensando  nas  potencialidades  da  juventude.  Uma
educação que seja criativa, inovadora e transformadora, de modo a produzir protagonistas
e não meros seguidores de tendências de interesse do mercado. Educar para a ética, para
a cidadania e para a democracia, desde o modo de ensinar até nas rotinas administrativas.
Para isso, é necessário destinar à infância e juventude um olhar em que as complexidades
cultural,  social  e  econômica  não  são  obstáculos,  e  sim  variáveis  que  podem  ser
potencializadas em favor de todos. Aceitar que eles podem participar da formulação de
suas demandas e das respostas públicas para os problemas sociais é um avanço a ser
obtido. Responder todos essas questões com políticas propositivas e programas sociais, de
incentivo ao esporte, cultura, tradições, crenças e valores constrói uma educação inclusiva.

Implantar Programa Interdisciplinar e Multissetorial voltado a assegurar que
crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos cheguem à juventude de forma
próspera e saudável - 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. 

Fortalecer instituições do terceiro setor através do Fundo da Infância
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Implementar Plano de Ação conjunta com as agências de estágio e com a
rede de ensino pública

CULTURA, ARTE E IDENTIDADE

Tão  importante  quanto  a  educação  são  as  manifestações  culturais  e  artísticas.  Estas
traduzem os sentimentos de localidade, pertencimento e valorização de ritos, símbolos e
das comunidades que compõem uma região.  Tratadas como crendices de valor afetivo,
estas manifestações podem ser importante fonte de valor, econômico e cultural. A gestão
buscará equilibrar estes dois componentes ao potencializar as políticas para o setor. Esta
preocupação  se  estende  para  todos  os  segmentos,  sempre  pautada  pela  Política  de
Igualdade, Promoção da Dignidade e Combate à Intolerância. 

Criar a Ouvidoria do Artista – com fluxo dedicado às reclamações e sugestões dos
agentes culturais

Ampliar os programas de incentivo às atividades culturais do município e
preservação do patrimônio histórico e resgate da identidade rondoniense

Revitalizar e Promover os eventos culturais das comunidades ribeirinhas a
exemplo dos festejos religiosos, e o os torneios desportivos 

Promover a saúde mental através da cultura, em parcerias com psicólogos
na escola

Criar Festival Cultural abrangendo todas as áreas

Descentralizar as ações culturais para os bairros

Criar plataformas para exposições online e currículo artístico

Investir em debates, estudos, pesquisas na área da cultura e fazer publica-
ções com os resultados

Buscar formas organizadas de proteger o patrimônio histórico, arqueológi-
co, paisagístico, artístico, documental, material e imaterial.
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Qualificar servidores na área cultural  - para que haja melhor atendimento ao cida-
dão, principalmente para fortalecimento da movimentação de políticas públicas e do Con-
selho Municipal.

Construir um calendário anual de eventos - assim como dar ampla publicidade e
acesso às listas, cronogramas e projetos já realizados.

Garantir acessibilidade de pessoas com deficiências em qualquer evento ar-
tístico

Qualificar artistas e profissionais da cultura em empreendedorismo e finan-
ças

Publicar manual com o passo a passo da obtenção dos alvarás r outras au-
torizações e licenças para eventos culturais

Promover eventos de arte tecnológica

Apoiar a realização de feiras culturais em parceria com entes privados

Implementar agenda de eventos culturais nas praças

Ampliar a oferta de cultura para os idosos

Avaliar a ‘’Nova Reforma’’ do Mercado Cultural, visando ampliar a participa-
ção de artistas de todos os segmentos

Realizar feira cultural de valorização da cultura regional

Buscar um espaço onde promova cinema gratuito para pessoas de baixa 
renda

Instituir uma política cultural mais democrática e integradora dos grupos 
minoritários
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ESPORTE E LAZER

Estas  são  políticas  sempre  tergiversadas  pelos  gestores,  tratadas  como  algo  menor  e
marginal. Na gestão do Cidadania23 receberão o mesmo olhar das demais, com a clareza
de que ocupam lugar importante  na vida dos cidadãos.  Do esporte saem talentos  que
produzem  renda,  inclusão  e  referências  para  todos.  O  lazer  é  uma  necessidade  tão
importante quanto o trabalho e a sua valorização contribui para o bem-estar geral. 

Fomento aos esportes através da captação de recursos estaduais e federais

Articular uma rede de incentivo ao esporte, com a criação de novos espaços
nos bairros

Ampliar  e  refinar  programas  existentes  que  promovam  a  prática  de
escolinhas desportivas no contra-turno - nos equipamentos esportivos das escolas
estaduais,  com o objetivo da formação esportiva, detecção de talentos, além de auxiliar
como  ferramenta  contra  a  vulnerabilidade  da  criança/adolescente  em  relação  à
marginalidade, drogas, prostituição

Promover a manutenção do Programa Bolsa Atleta, com ajustes e ampliação
de atendimento

Fomentar a formação de atletas de alto rendimento, por meio de escolinhas
esportivas

Promover programa específico de atividades para o publico da melhor idade
(60+) - com calendário e agenda de atividades em espaços públicos e praças desportivas.

Implantar projeto de apoio ao desporto paraolímpico

Programa Mexa-se!  Implementar calendário de atividades rítmicas: zumba, ritmos, etc,
em praças  públicas,  com  cronograma  pré-definido  e  de  forma  itinerante,  inclusive  nos
Distritos.

Atrair eventos nacionais para Porto Velho
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Realizar 1º Jogos Interdistritais do Rio Madeira

Realizar  os  jogos  escolares  municipais,  nas  mais  diversas  modalidades
desportivas

Promover  anualmente  festival  de  esportes  de  aventura  -  rafting,  parapente,
corrida de aventura, corrida de regularidade, paraquedismo, paintball, airsoft, entre outros

Promover  concurso  público  para  completar  quadro  da  SEMES  que  hoje
encontra-se defasado e com muitas cedências e afastamentos

Promover ação social para refugiados - que consiste na mobilização de parceiros
que  prestem  atendimento  nas  áreas  de:  saúde,  cidadania,  educação,  emissão  de
documentos,  torneios  esportivos,  culturais,  voltados  para  a  comunidade  de  refugiados,
sobretudo em razão do crescimento de imigrantes de origem haitiana e venezuelana em
Rondônia.

Promover o Hackaton do Esporte - uma disputa apresentando problemas da área do
esporte/lazer  e  buscar soluções para este problema,  incentivando Startups e inovações
tecnológicas.

Construir  Arena  Aquática  Indoor  -  apropriada  para  a  prática  de  todas  as
modalidades praticadas na água.

Disponibilizar espaços públicos desportivos, como das escolas para a prática
esportiva da comunidade, com cadastro e agendamento da população.
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SAÚDE

O Brasil dispõe do mais avançado e amplo sistema de saúde pública do mundo, referência
para países de todos os continentes. De caráter universal, o Sistema Único de Saúde – SUS
oferece  aos  cidadãos  brasileiros  cobertura  de  saúde  desde  a  atenção  básica  até
procedimentos de alta complexidade, sempre de forma gratuita. Entretanto, a sua grandeza
tem sido relativizada pelo uso político dado pelos governos de plantão.  Alguns buscam
melhorar suas características, outros desconstruir suas qualidades. Nessa guerra, perdem
todos,  servidores  e  usuários.  Na  gestão  do  Cadadania23  as  questões  políticas  serão
relativizadas, e não as qualidades do Sistema. Quem cuida de saúde são profissionais de
saúde.  Simples  assim.  E  não há como melhorar  o  SUS senão com o fortalecimento  e a
expansão dos serviços de saúde para que fiquem mais próximos dos usuários. No entanto,
não  basta  estar  próximos  se  não  houver  foco  na  qualidade,  na  humanização  e  na
promoção, prevenção, atenção e recuperação das pessoas. E isto deve ser acompanhado
de valorização dos profissionais de saúde, de gestão eficiente, da construção, reforma ou
ampliação das unidades hospitalares e com uso intensivo da tecnologia.

Promover a implementação das ações que compõe a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) - A PNAISC, fruto de amplo processo
de construção coletiva, é o documento que reúne o conjunto de ações programáticas e
estratégicas para garantir o pleno desenvolvimento da criança, que repercute em todas as
etapas do ciclo  de vida considerando as diferentes  culturas  e  realidades,  com foco na
promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, assistência e reabilitação à saúde.

Fortalecer a Regulação do Atendimento em Saúde Pública do município, com
forte diretriz na humanização

Fortalecer a capacitação continuada de todos os servidores da Saúde -  A
busca pela universalização, humanização, respeito aos profissionais em sua totalidade e
multidisciplinaridade, com um serviço de qualidade ao usuário.

Criar Programa Gestão da Saúde – Fortalecer a gestão do sistema de saúde, de forma
consequente e profissional, utilizando-se de indicadores e tecnologia da informação para
tomada de decisões estratégicas em saúde.

Instalar o Conecta SUS –  Instituição do Centro de Informações e Decisões Estratégicas
em  Saúde  –  Conecta  SUS,  com  base  na  tecnologia  da  informação,  para  congregar
informações  importantes  e  determinantes  e  condicionantes  em saúde,  com objetivo  de
tomar decisões estratégicas, para se obter resultados importantes para população.
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Potencializar a estratégia da Telemedicina – Garantir aos distritos equipamentos de
tecnologia da informação necessários para se fazer contatos “on-line”, em tempo real, entre
o nível central, as regionais e as unidades municipais, com objetivo de fortalecer a gestão
da saúde e de ampliar o alcance dos serviços de saúde.

Fortalecer o Programa Saúde da Família –  Fortalecer o modelo Saúde da Família,
com foco na prevenção, e ampliar a estratégia de saúde da família e qualificação dos seus
profissionais, especialmente nos distritos.

Reestruturar o PCCS dos servidores da saúde - e melhorar a gestão de pessoas,
incluindo a dimensão humanizadora e acolhedora da saúde.

Fortalecer a Estratégia de Saúde da Família (ESF) pautada na PNAB 2011

Ampliar  a  capacitação  dos  profissionais  da  Maternidade  Municipal  Mãe
Esperança, conforme a Política Nacional de Humanização - PNH

Ampliar e Aprimorar a Política Municipal de Saúde Mental

Atender ao Baixo Madeira com Lanchas para Transporte de Pacientes

Reestruturar  o  Cronograma  de  Ações  de  Saúde  do  Barco  Hospital  Dr.
Floriano Riva
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ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

No campo de equidade e promoção de igualdade entre gêneros, o Programa de Governo
do Cidadania23 contempla com ênfase a questão da exclusão da mulher nos processos
decisórios de natureza pública. Com isso, o deficit na tomada de decisão e na participação
política  das  mulheres  será  levado  em  consideração,  desde  a  ocupação  de  cargos  na
administração municipal até o fomento para que o segmento busque, por si só, ampliar
seus  espaços.  Dentre  as  questões  de  direitos  das  mulheres  e  os  demais  temas,  como
segurança pública, saúde, renda e empregabilidade, educação, a Prefeitura de Porto Velho
terá por foco assegurar o atendimento integral às mulheres. Finalmente, contemplando a
dimensão de consulta, participação e empoderamento feminino, os programas e projetos
buscarão, na medida do possível, estabelecer vínculos e parcerias com os movimentos de
defesa dos direitos das mulheres.

Criar  uma  Comissão  de  Acessibilidade -  Com  tarefas  específicas,
mapeamento  de  espaços  inadequados  ou  inacessíveis;  adequar  espaços
físicos, provas de concursos ou sites eletrônicos. Será um órgão colegiado
que pode ser vinculado à diferentes estruturas da administração pública e
composto por representantes de diversas secretarias, órgãos municipais e
sociedade civil. Poderá ter um papel consultivo e deliberativo nos assuntos
que incluem acessibilidade em edificações, logradouros, mobiliário urbano,
transporte  e  comunicação.  Preferencialmente,  deve  contar  com
especialistas,  e  a  própria  pessoa  com  deficiência,  entre  seus  membros,
podendo  realizar  vistorias  e  análise  de  projetos  para  a  eliminação  de
barreiras  arquitetônicas  e  de  comunicação.  Empresas,  entidades  da
sociedade, poder legislativo, judiciário e ministério público e outros órgãos
podem ter comissões permanentes de acessibilidade.

Garantir  a  Comunicação  Acessível -  Garantir  audiodescrição,  Libras  e
legenda na produção audiovisual institucional e tornar acessível o site do
governo do estado, bem como em suas transmissões oficiais.

Criar o Órgão Gestor da Política da Pessoa com Deficiência - Criar diretrizes
para  que  o  município  elabore  dispositivo  legal  para  a  criação  e  o
funcionamento de órgãos gestores da política da pessoa com deficiência, de
maneira  a  garantir  que  sua  atuação  articule  ações  entre  setoriais  e
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secretarias. Criar mecanismos legais que exijam previsão orçamentária de
todas as secretarias para que suas políticas sejam inclusivas e garantam a
acessibilidade às pessoas com deficiência. 

Instituir  a  Política  de  Igualdade,  Promoção  da  Dignidade  e  Combate  à
Intolerância

ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITO  DAS
MULHERES

No campo de equidade e promoção de igualdade entre gêneros, o Programa de Governo
do Cidadania23 contempla com ênfase a questão da exclusão da mulher nos processos
decisórios de natureza pública. Com isso, o deficit na tomada de decisão e na participação
política  das  mulheres  será  levado  em  consideração,  desde  a  ocupação  de  cargos  na
administração municipal até o fomento para que o segmento busque, por si só, ampliar
seus  espaços.  Dentre  as  questões  de  direitos  das  mulheres  e  os  demais  temas,  como
segurança pública, saúde, renda e empregabilidade, educação, a Prefeitura de Porto Velho
terá por foco assegurar o atendimento integral às mulheres. Finalmente, contemplando a
dimensão de consulta, participação e empoderamento feminino, os programas e projetos
buscarão, na medida do possível, estabelecer vínculos e parcerias com os movimentos de
defesa dos direitos das mulheres.

Fortalecimento da Rede de Assistência Social

Ampliação  das  ações  de  assistência  às  comunidades  ribeirinhas  do
município

Formalizar  casas  que  já  atuem  na  informalidade  no  cuidado  de  idosos
desassistidos Proposta  de  caráter  Público-Privado.  Criação  de  comissão
jurídica  de  acompanhamento  para  formalização  de  eventuais  casas  de
cuidados  que  atuem  na  informalidade.  Desenvolver  edital  que  distribua
quotas  em  pecúnia  ou  custeio  das  atividades  dessas  associações,  que
especificamente cuidem de idosos desassistidos.
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Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avaliação da política
pública de assistência social

Promover  estudos  de politicas  públicas  para  melhorar  as  condições  dos
moradores em situação de rua 
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PORTO VELHO

Nosso lugar, nossa riqueza
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O  papel  do  Poder  Público  aqui  é  o  de  indutor,  facilitador  e  promotor  de  processos
socioeconômicos de desenvolvimento.  A gestão do cidadania23 em Porto Velho visará o
desenvolvimento  em  suas  tantas  dimensões  (humano,  social,  econômico,  regional  e
interiorizado), com o aproveitamento racional de recursos naturais a serviço do presente e
das  futuras  gerações.  As  escolhas  pelo  desenvolvimento  econômico  seja  sempre  pelo
inclusivo,  ambientalmente  responsável,  ético  e  durável.  No  quesito  de  desigualdade  e
pobreza  extrema,  o  intento  é  a  promoção de  desenvolvimento  a  partir  da  geração de
capacidades  e  potencialidades  do  indivíduo,  bem  como  de  economia  solidária,
possibilitando a criação de pequenos empreendimentos aptos à geração de renda. O apoio
do Poder Público deve se dar através de facilidades burocráticas, reduzindo o tempo gasto
para que as atividades produtivas se iniciem o mais rápido. Haverá o fomento à educação
financeira,  às  formas  associativas  e  cooperativista  de  produção  e  trabalho,  estímulo  à
produção e estímulo aos mercados locais.

Instituir  a  Política  Municipal  de  Estímulo  à  Economia  Criativa  e  Inclusão
Produtiva -  Apoiar  os  empreendedores  da  Economia  Criativa  e  os  Empreendedores
Comunitários (artesãos,  gammer´s,  youtuber´s, produtores de vídeo, tatuadores, grafiteiros,
dançarinos - boleiras, marmiteiras, pipoqueiros, massoterapeutas, dogueiros, prestadores
de serviços).

Criar o Banco do Povo de Porto Velho -  Ofertar  linhas de crédito em condições
adequadas aos empreendedores da Economia Criativa e Empreendedores Comunitários –
EC´s.

Implantar  Postos Avançados da SEMFAZ e SEBRAE nos bairros –  Facilitar  o
acesso e auxiliar o micro e pequeno empreendedor, tanto na resolução de questões fiscais
e administrativas, quanto na promoção de qualificação para o empreendedorismo.

Criar do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia - a proposta tem por objetivo
estimular  iniciativas  para  geração  de  um  ambiente  propício  ao  desenvolvimento  de
soluções inovadoras para desafios e problemas da cidade, por meio de “startups”. 
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AGRICULTURA

Há quem diga que a vocação do município de Porto Velho é para a produção agrícola.
Embora não seja totalmente verdade, a cidade é cercada por uma região produtora de
hortifrutigranjeiros  de  significativa  importância  econômica.  Composta  por  pequenos
produtores e agricultores familiares,  este cinturão precisa de apoio na sua organização
enquanto  região  orgânica  e  sistêmica  no  abastecimento  da  capital.  Este  apoio  deve
contemplar  os  aspectos  relacionados  ao  crédito,  à  assistência  técnica  e  à  política  de
comercialização, todas sob responsabilidade da administração municipal.

Instituir um fundo de microcrédito para pequenos agricultores e chacareiros
- Realizar investimentos na produção de alimentos orgânicos, agroecológicos, por meio do
programa de certificação municipal.

Criar  o  Programa  de  Certificação  Municipal  do  Produtor  Orgânico  e
Agroecológico

Implantar projeto-piloto de Horta Comunitária e fomentar a disseminação
da prática -  À medida que a urbanização se acelera, muitas cidades estão procurando
desenvolver  sua  própria  horticultura  comercial  para  assegurar  a  segurança  alimentar
urbana. Muitas vezes o primeiro passo consiste em legalizar e proteger pequenas hortas
que surgiram sem planejamento ou licença..

Manter e Recuperar Estradas Vicinais e Pontes

Apoiar a regularização fundiária no meio rural e a obtenção de crédito por
parte de pequenos produtores e produtores familiares

Incentivar  a  agricultura  familiar  e  o  extrativismo -  priorizando  produção
agroflorestal  que valorize a sociobiodiversidade local e que favoreça a reprodução dos
modos de vida rurais e ribeirinhos.

Implantar  soluções  de  escoamento  da  produção  rural  das  comunidades
ribeirinhas

Multiplicar experiências como a da Escola Família Agrícola (EFA) existentes
em Rondônia e do RECA, no distrito de Nova Califórnia
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Desenvolver plataforma digital de comercialização da produção rural

Apoiar  os  órgãos  Federais  e  Estaduais  na  implementação  do  Cadastro
Nacional da Agricultura Familiar (CAF)

Fortalecer  a  produção  familiar  e  sua  inclusão  na  política  de  compras
públicas -  Fortalecer a organização socioprodutiva a partir de capacitação, assistência
técnica e campanhas de incentivo à criação de cooperativas e associações de produtores
familiares 

Incentivar  a  criação  de  agroindústrias  familiares  e  suas  respectivas
associações e/ou cooperativas

Fortalecer  as  atividades  de  hortifrutigranjeiros,  apicultura,  psicultura,
frango caipira  e produtos orgânicos de pequeno porte.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

A questão ambiental,  pela sua complexidade,  ainda é tema polêmico  e  controverso em
nossa sociedade, embora morando em um dos mais ricos e importantes biomas do planeta.
Não  teremos  unanimidade  nas  prioridades  escolhidas,  mas  seremos  firmes  na
implementação das políticas que definirmos, pois elas estarão pautadas no equilíbrio entre
a sustentabilidade e o desenvolvimento. O Cidadania23 acredita que uma coisa não exclui a
outra e que ambas são necessárias para a nossa permanência no planeta. Neste sentido,
ouviremos todos os atores envolvidos no problema, desde quem produz, até quem fiscaliza,
passando  por  aqueles  que  legislam.  Com  isso,  será  possível  construir  convergências
mínimas em torno do equilíbrio necessário e relativizando o viés ideológico que o tema
suscita.

Efetivar a implementação das Unidades de Conservação

Implementar Programa de Recuperação de Matas Ciliares Urbanas e Rurais -
apoiar  pequenos  agricultores  (até  4  módulos  fiscais)  a  recuperar  áreas  de  alta
vulnerabilidade ambiental e adequação a lei florestal. No caso do ambiente rural o foco da
recuperação não seria apenas ambiental, mais social e produtivo, utilizando as áreas de
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preservação  permanentes  como  áreas  produtivas  ao  mesmo  tempo  que  protegendo  e
gerando renda e trabalho.

Tratar  do  abandono  animal  com  foco  no  fomento  ao  terceiro  setor
(associações)

Implementar Plano de Arborização e Canteiros Municipais

Organizar e Apoiar as Feiras de Praças Públicas

Implantar  o  Programa  Desmatamento  ilegal  zero -  Desenvolver  formas  de
cooperação entre as diferentes esferas de governo para implementação de programas de
regularização fundiária e fiscalização nas UCs existentes e que venham a ser criadas, sejam
elas federais, estaduais ou municipais e reforçar ações de comando e controle nas áreas
protegidas e no entorno.

Reconhecer as Terras Indígenas já demarcadas e suas eventuais ampliações
como Zonas de Especial Interesse Sociocultural para o Município de Porto
Velho

Reforçar institucionalmente As UCs FERS Rio Pardo e APA Rio Pardo e parte
da Resex Jaci Paraná - em função do avanço de desmatamento, sendo tratadas como
área prioritária para regularização e recuperação ambiental das propriedades rurais.

Incentivar  o  cumprimento  da  regularidade  ambiental  das  propriedades
rurais - Avançar na identificação de áreas sensíveis e estratégicas para a criação de UCs,
buscando a conectividade com áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente
das  propriedades  rurais  e  contribuindo  para  a  formação  de  corredores  ecológicos,
associados à implantação de sistemas agroflorestais e a recuperação de áreas degradadas
visando melhorar as condições ambientais e gerar renda aos moradores dessas áreas.

Elaborar Planos de Manejo participativos para as Unidades de Conservação
municipais  -  Incentivar  nas  UCs  de  Uso  Sustentável  e  nas  áreas  não  protegidas  a
implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) e a recuperação de áreas degradadas

Recuperar Áreas de Preservação Permanente Urbana -  Realizar intervenções na
bacia  do  Igarapé  Bate-Estaca  (curto  prazo);  Realizar  intervenções  na  bacia  do  Igarapé
Tancredo Neves  (médio  prazo);  Requalificar  as  matas  ciliares  da  bacia  do  Igarapé  dos
Tanques (longo prazo).
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Valorizar  a  relação  cidade-rio,  a  partir  da  implementação  de  projetos  e
ações ao longo da orla do Rio de Madeira e dos canais urbanos
Ampliar  a arborização urbana -   com continuação  e  ampliação  do  programa de
arborização  desenvolvido  pelo  Município;  Implementar  o  Plano  Diretor  de  Arborização,
instituído pela lei complementar nº 590/2015.

Criar o Programa 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, considerando, entre outros, estudos realizados pela Companhia de Pesquisa
de  Recursos  Minerais  (CPRM),  pelo  Sistema  de  Proteção  da  Amazônia  (SIPAM),  as
determinações do Plano de Contingência do Município e os comandos da Política Municipal
de Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e Biodiversidade do Município. 

URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

As  cidades  são  resultados  da  combinação  de  dois  fatores,  que  intervêm  sobre  a  sua
realidade:  a qualidade das gestões que se sucedem e a capacidade de seu moradores
produzirem  pressão  sobre  estes  gestores.  Disso  resulta  melhor  ou  pior  qualidade  de
serviços, melhor ou pior escolha de prioridades e, sobretudo, melhor ou pior investimentos
feitos pela administração pública. No caso da urbanização da cidade de Porto Velho está
evidente que os dois fatores  ficaram ausentes quando se trata deste aspecto. A cidade não
segue nenhuma lógica urbanística e menos ainda considera as necessidades das pessoas.
Limitada pelo Rio Madeira à oeste,  o crescimento em outras direções se dá a partir da
conveniência  das pessoas e da especulação imobiliária.  O mesmo ocorre em relação à
infraestrutura;  nenhuma lógica ou racionalidade na escolha de prioridades.  Ruas largas
demais,  qualidade  asfáltica  de  menos.  Sinalizações  viárias  escassas.  O  mesmo  com os
nomes de ruas.  A cidade parece não receber visitantes que transitem de carro ou a pé.
Raros  equipamentos  públicos  (terminais  de  ônibus,  mercados,  feiras,  camelódromos,
banheiros públicos, pontos de ônibus padronizados, etc).

Criar conselhos gestores comunitários, com objetivo de auxiliar os trabalhos
desenvolvidos  pelos  Administradores  Distritais -  Maior  transparência  das
informações sobre arrecadação dos distritos e aplicação dos recursos

Construir  ou  Reformar  os  portos  de  embarcações  das  comunidades
ribeirinhas - inclusive as escadarias situadas em altos barrancos

Concluir o processo de aprovação da revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Porto Velho
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Incentivar a promoção do conforto ambiental e da eficiência energética das
edificações -  Elaborar  o  Plano  Municipal  de  Gestão  da  Energia  Elétrica  (PLAMGE),
instrumento norteador da Gestão Energética Municipal (GEM); Elaborar o Plano Diretor de
Iluminação Pública (PDIP)

Elaborar  o  Plano  Municipal  de  Redução  de  Riscos  (PMRR)  -  com  vistas  ao
detalhamento de ações a serem implementadas em áreas sujeitas a risco decorrente de
impactos de eventos naturais

Oferecer Incentivos à economia da gestão de resíduos sólidos

Implantação  de  estações  de  coleta  seletiva  em  zonas  de  Porto  Velho,
gerenciadas por cooperativas e associações de catadores

Implantar o aterro sanitário

Criar o Projeto Ruas Completas – Qualificar as avenidas Jorge Teixeira, Jatuarana e
José Amador  dos  Reis.  A  proposta  é  contemplar  os  centros  comerciais  da cidade  com
consultorias para os lojistas acerca da melhor apresentação de suas empresas, bem como
a infraestrutura da rua, que terá padronização das calçadas, melhoria no estacionamento,
sinalização, mobilidade e acessibilidade.

Instituir  Programas de Qualificação de calçadas  -  priorizando  as  vias  onde  o
transporte público trafega.

Dar  continuidade  a  implantação  do  Arco  Norte -  no  trecho  entre  o  Porto
Organizado e a Ponte Rondon-Roosevelt.

AÇÕES NOS DISTRITOS

Investir no saneamento básico - prioritariamente o abastecimento de água potável

Qualificar o espaço público - buscando sempre conter a expansão sobre as áreas de
preservação permanente.

Incentivar e Fortalecer o Projeto RECA (Reflorestamento Econômico 
Consorciado e Adensado de Nova Califórnia - uma importante e bem-sucedida experiência
de produção sustentável com conservação ambiental
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Ampliar a unidade hospitalar de Extrema - qualificando-a para que possa atender a
Região do Alto Madeira.

Investir na realização dos eventos culturais de Fortaleza do Abunã -  políticas
públicas e infraestrutura para a realização dos eventos culturais no distrito de Fortaleza do
Abunã, em especial o Festival da Praia, o Festival Gastronômico e o Campeonato de Pesca.

Apoiar a agricultura familiar no distrito de Abunã  -  baseada na produção de
banana, açaí, buriti e abacaxi, considerando a abertura do frigorífico do Distrito.

Implantar soluções de mobilidade da população, com transporte coletivo e
interdistrital no distrito de Jaci Paraná

Garantir  investimentos  para  fornecimento  de  energia  elétrica  no  núcleo
urbano e na zona rural do distrito de Rio Pardo

Reduzir a zona de expansão urbana delimitada no zoneamento do Núcleo
Urbano do distrito de Nova Mutum Paraná

Implantar porto adequado para embarque e desembarque de moradores e
escoamento da produção agrícola no distrito de São Carlos

Apoiar  a  fiscalização  do  uso  sustentável  da  ESEC  e  conter  a  atividade
garimpeira no distrito de Nazaré

Implantar porto adequado para embarque e desembarque de moradores e
para escoamento da produção agrícola no distrito de Calama, e investir na
melhoria  do  transporte  público  entre  as  localidades  e  também  para  o
Distrito Sede

Investir na cadeia produtiva do distrito de Demarcação e sua logística de
transporte e deslocamento, em especial a produção da farinha de mandioca

Promover a capacitação técnica da Associação das Mulheres do Distrito de
Demarcação, para geração de renda no distrito
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HABITAÇÃO

Ter morada digna é uma necessidade básica das pessoas e condição elementar para a
qualidade  de  vida.  Embora  não  seja  atribuição  da  administração  municipal,  facilitar  o
acesso à casa própria será uma prioridade na gestão do Cidadania23. Isso pode ser feito
através de parcerias com as  políticas  habitacionais  do estado ou da União,  em que a
participação do município seja relevante e protagonista, desde a definição do local até a
escolha dos beneficiários. Para isso, as habitações devem estar em conformidade com o
disposto no Plano Diretor, em que a disponibilidade de equipamentos públicos seja uma
realidade, bem como o acesso a transporte público e conexões com serviços de comércio e
possibilidade de emprego nas imediações, além de padrões arquitetônicos que os integrem
à cena urbana da cidade.

Estruturar serviços de assistência técnica urbana e habitacional destinados
às famílias de baixa renda -  com objetivos de promover melhorias habitacionais das
construções, reduzir situações de riscos, apoiar a obtenção de crédito para materiais de
construção e orientar processos de autoconstrução ou mutirão

Criar o SUH – Sistema Único de Habitação, atendendo a Lei nº11.888/2008 -

que  assegura  o  direito  das  famílias  com  renda  mensal  de  até  3  salários-mínimos,  à
assistência  técnica  pública  e  gratuita  para  o  projeto  e  a  construção  de  habitação  de
interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto no art. 6o da
Constituição Federal 
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SANEAMENTO E MOBILIDADE URBANA

A universalização do saneamento é um desafio estratégico que deve estar associado à
gestão integrada do meio ambiente, dos recursos hídricos, do uso e ocupação do solo, da
valorização das florestas como provedoras de água e de serviços ambientais, do combate
ao desmatamento e às desigualdades sociais. “Fazer juntos” é a expressão escolhida como
guia  e  orientação.  Ela  inspira  a  colaborar,  a  partilhar,  a  preparar  o  caminho  para
relacionamentos  vinculados  por  um comum sentido  de  responsabilidade.  Este  caminho
abre o campo a novas estratégias, novos estilos, novas atitudes, inovações, tão urgentes a
nossa realidade. Com efeito, “fazer juntos” significa organizar o trabalho não com o gênio
solitário de um indivíduo, mas com a colaboração de muitos. Por conseguinte, no centro de
cada empreendimento do novo governo esteja  sempre o homem:  não o abstrato,  ideal,
teórico,  mas  o  concreto,  com  os  seus  sonhos,  necessidades,  esperanças  e  canseiras.
Considerar como princípio norteador, a estratégia considerada e adotada no Plano Diretor
de  Porto  Velho   "Cidade  com  a  Floresta  e  com  as  Águas“.  Como  tal  prover  todo  o
planejamento, programas e ações dentro e obedecendo essa perspectiva. Adicionalmente
enxergar a cidade, suas qualidades e problemas,  a partir de uma cidade que olha o rio
Madeira de frente

Buscar soluções simples, confiáveis, acessíveis adequadas a realidade local
de Porto Velho - Empreender as propostas como um documento vivo, dinâmico e pode
ser  atualizado  em  função  das  imponderáveis  mudanças  do  contexto  nacional  e
internacional.

Construir  uma  política  e  soluções  de  mobilidade  urbana  e  saneamento
dentro de um conceito de governo aberto - propondo, incentivando e acolhendo a
participação  ativa  de  contribuições  de  diversos  atores  considerando  a  diversidade  de
extrato social, idade, gênero e raça.

Considerar  a  mobilidade  urbana,  o  saneamento  e  a  sustentabilidade  da
cidade de maneiras interligadas, com a observância da Eficiência Energética
tanto na Mobilidade Urbana (EEMU) quanto no Saneamento (EES). 

Considerar o potencial de eficiência energética das medidas ao longo do
tempo e a sua necessidade por recursos.

Considerar o transporte não como um fim em si mesmo, mas um meio que
permite às pessoas acessar o que precisam: empregos,  mercados e bens,
interação social,  educação e uma gama completa de outros serviços que
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contribuem para uma vida saudável e plena - Um conceito mais amplo de "acesso"
tornando  as  pessoas  capazes  de  acessar  o  que  precisam:  meios  de  subsistência
sustentáveis, alimentos, saúde, educação, comunidades e espaços seguros e oportunidades
para  uma  economia  sustentável.  Sendo  assim,  nossa  proposta  segue  os  princípios
preconizados pelo (DOTS) Desenvolvimento Urbano Orientado ao Transporte Sustentável.
Atua essencialmente na aproximação entre mobilidade e planejamento urbano, podendo se
tornar  um  catalisador  da  transformação  urbana  necessária  para  o  desenvolvimento
sustentável, a partir dos eixos e estações de transporte coletivo.

Respeitar  e considerar a recente conquista do Plano Diretor  Revisado do
Município de Porto Velho - o qual também se fundamentou no conceito do DOTS em
suas  diretrizes  para  a  mobilidade  urbana.  O  DOTS  –  Desenvolvimento  Orientado  ao
Transporte  Sustentável  é  uma estratégia  de planejamento  que torna  isso possível,  pois
integra o planejamento do uso do solo à mobilidade urbana com o objetivo de promover
uma cidade 3C: compacta, conectada e coordenada.

Reconhecer o direito à água limpa e segura como um direito humano  -  O
Brasil  é  signatário  da  resolução  n°64/292,  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),
aprovada em 2010 e ampliada em 2015, reconhecendo o acesso à água potável e limpa e ao
saneamento  como  direitos  humanos.  Esse  reconhecimento  e  as  obrigações  assumidas
pelos  países  membros  são  mais  amplos  do  que  a  universalização  dos  serviços  de
saneamento  básico.  Devem  contemplar  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  e,
especialmente as que não tem acesso à moradia, ou à terra.

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.

Criar Programa de Educação Sanitária - especialmente nos distritos como forma de
educar,  preparar  e  orientar  uso de equipamentos  de saneamento,  bem como melhores
práticas de condições sanitárias

Implantar  um  Sistema  Multifinalitário  de  informações  Urbanas -  (base
cartográfica georreferenciada, cadastro de vias públicas, cadastro urbanístico, cadastro de
redes de água, esgoto e drenagem, etc) capaz de potencializar o planejamento estratégico
através de ações integradas e atender os atores envolvidos.

Apresentar  soluções  descentralizadas  e  conectadas,  contemplando  as
características fisiográficas, climatológicas e sociais locais

Incentivar soluções baseadas na natureza e visando a sustentabilidade dos
sistemas
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Elaborar e adotar Plano de Contingência Sanitária (água e esgoto)

Elaborar e adotar Plano de Contingência para orientar ações da Defesa Civil

Elaborar o Plano Municipal de Manejo de Águas Pluviais

Implantar o Plano Municipal de Saneamento Básico

Implantar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
 
Implantar cadastro de geradores de resíduos

Efetivar a regulamentação da prestação de serviço em saneamento  - seja
pública ou privada, conforme requisitos postulados pela ANA (Agência Nacional de Água e
Saneamento) e a LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020 (Marco Legal do Saneamento).

Implantar a agricultura urbana - em lotes públicos e privados subutilizados, visando
a segurança alimentar, segurança hídrica (zonas de amortecimento pluviométrico) e células
de recebimento/troca de materiais recicláveis.

Projeto integrado de gestão de igarapés  – Bate estaca, Tanques, Penal, Grande e
Tancredo Neves – Amortecimento de cheias, Melhoria das condições sanitárias, geração de
energia, implantação de ciclovias e parques urbanos.

Projeto Beira Rio – Infraestrutura,  cultura, esporte e lazer  -  os  locais  onde se
encontram a foz dos igarapés urbanos no rio Madeira são pontos de extrema importância
para a dinâmica fluvial da cidade. Respeitar a dinâmica natural e implementar um grande
parque onde a população possa desfrutar do ambiente natural.  Olhar o rio Madeira de
frente  e  sentir  orgulho  de  nossa  cidade.  Implementar  nessa  área  um  grande  centro
esportivo  e  cultural,  contendo  quadras  esportivas,  raia  para  remo,  pista  de  ciclismo,
caminhada, skate, com todo ambiente arborizado.

Realizar em consonância com o Plano Diretor

Assegurar o cumprimento da responsabilidade compartilhada - pelos resíduos
sujeitos a logística reversa, conforme preconizado no art. 33 da PNRS.

Delimitar as planícies de inundação dos rios -  a fim de condicionar  seu uso e
ocupação,  de acordo com a probabilidade e a  gravidade de ocorrência  de cheias nas
respectivas bacias urbanas. 
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Realizar intervenções na bacia do Igarapé Bate Estaca, Tancredo Neves e
dos Tanques

Mapear as ocupações em áreas de inundações, enchentes e deslizamentos

Instituir ZEIS de Vila Princesa - com elaboração de plano específico de intervenção. 

Articular, em caráter de urgência, com o DNIT a construção de passarelas na
BR-364

TURISMO

O turismo é  fonte  geradora de riquezas,  trabalho e  renda.  O seu estímulo  não atende
apenas as demandas do trade turístico, mas a necessidade de arrecadação do município
pelo  seu  enorme  potencial  de  dinamizar  a  economia  local.  Para  isso,  a  gestão  do
Cidadania23  buscará  organizar  o  setor,  de  modo  atrair  maior  número  de  visitantes  à
cidade  e  aos  seus  pontos  naturais,  culturais  e  históricos.  Esta  é  uma ação que  não  é
exclusiva  da  administração  municipal,  mas  de  todos  os  envolvidos  na  recepção  dos
visitantes, desde a sua recepção no aeroporto ou rodoviária, passando pelas instalações
hoteleiras, até os guias e pontos de visitas e locais de alimentação. 

Realizar manutenção constante das trilhas do Parque Natural Municipal

Revitalizar o centro da cidade e proximidades

Incentivar Passeio de Barco pelo Rio Madeira
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SEGURANÇA

Embora  as  políticas  de  segurança  são,  na  essência,  de  responsabilidade  do  estado,
algumas ações podem ser implementadas pelo município. Os crimes ocorrem no município
e é justo e necessário que este contribua para o seu enfrentamento. Neste sentido, algumas
experiências bem-sucedidas em outras cidades serão realizadas, com os correspondentes
ajustes  à nossa realidade, seja em tamanho ou forma.

Realizar Programa de Conscientização, Prevenção e Combate ao Estupro -

Combater a alta taxa de estupros em Porto Velho, o mais alto entre as capitais. (79,5/100mil
hab. *mais de 3x a média das capitais) fonte: 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Implantar Projeto de Política Municipal de Videomonitoramento –  Utilizar das
redes de fibras ópticas públicas, tanto da Prefeitura de Porto Velho como do Governo do
Estado, para a implantação e monitoramento de câmeras, após estudo de diagnóstico.

Adotar  um Plano Estratégico  de  Iluminação -  Visando  dar  maior  segurança  a
pontos cruciais de circulação, principalmente nas áreas periféricas. Estudar a alternativa de
“iluminação inteligente”, com a preferência pelas luzes de tecnologia de LED.

Estudar a viabilidade de Criação da Guarda Municipal

Estruturar a iluminação pública das comunidades  
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GOVERNANÇA,  ÉTICA  E  COMBATE  À
CORRUPÇÃO

Este  é o tema mais  complexo tratado neste Plano de Governo.  Mas é,  também,  o mais
importante. É ele que reflete a visão da gestão diante do que é público e da forma como
são tratadas as coisas públicas. Não há gestão eficiente se não há respeito ao dinheiro
público e zelo no seu uso. Aqui trata-se de eficiência nos gastos, e não de economia sem
sentido. O orçamento público não foi feito para ser economizado, mas sim para ser bem
gasto, com o mais urgente e que atenda a mais pessoas. Fazendo com responsabilidade e
transparência, sempre será bem-feito, mesmo que interesses sejam contrariados. Na gestão
do Cidadania23 estes dois critérios estarão presentes no manejo do orçamento municipal;
responsabilidade com o equilíbrio fiscal, para poder usufruir de liquidez permanente e fugir
de penalidades que impeçam o fluxo administrativo nesta ou naquela área. Transparência
para manter a credibilidade da gestão diante dos cidadãos, de modo a evitar comparações
com outras gestões ou modos de governar.

Equilíbrio Fiscal, Racionalidade Administrativa e Economicidade

Na busca pelo  equilíbrio e responsabilidade fiscal, a proposta é encontrar
formas  de  ampliar  a  arrecadação,  combater  desperdícios  por  meio  de
racionalidade administrativa e enfrentamento aos danos ao erário e, por fim,
fomentar uma cultura de sustentabilidade orçamentária.

É  essencial  a  valorização  de  mecanismos  de  transparência  e  de
fortalecimento aos órgãos e setores de controle. Não menos, os critérios de
escolha  de profissionais  para  os  cargos  de alta  gestão deverão atender
requisitos de probidade, de experiência e de competência técnica.

Com a contratação via concursos públicos aliada à qualificação técnica de
equipes,  desburocratização,  boas  práticas  e  mudanças  de  rotinas
administrativas  e  monitoramento/avaliação,  busca-se  fazer  mais,  com
menor custo, atingindo os preceitos de eficiência, eficácia e efetividade na
Gestão Pública.
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Combate à Corrupção

Fortalecendo os mecanismos de controle, de fiscalização da sociedade civil,
de  diuturna  revisão  de  procedimentos  e  monitoramento  cidadão,  a
Prefeitura de Porto Velho buscará combater os desperdícios e má utilização
de recursos públicos.

Com a aplicação  das  ferramentas  mais  contemporâneas  de governança,
com  controle  interno  e  externo  e  aplicação  de  técnicas  gerenciais  e  de
auditoria, possam criar um ambiente organizacional de ética e probidade.
Nesse sentido, a sensibilização da equipe será uma das plataformas: com a
contribuição de pessoas íntegras, pautadas na competência técnica, aliado
à ideia de transparência,  de supervisão e de controle,  fomentaremos um
clima  de  honestidade  republicana  e  de  melhor  utilização  dos  recursos
públicos.

Aperfeiçoar o planejamento, monitoramento e gerenciamento do território,

através do georreferenciamento – Atualizar a base cartográfica digital e o cadastro
imobiliário do Município,

Implantar o Código Municipal de Licitação - CML –  Avaliando a pertinência da
centralização, ou da descentralização, conforme as especificidades de cada secretaria, num
modelo híbrido e eficiente.

Reduzir o prazo de entrega de alvarás de funcionamento e licença sanitária
para a abertura de novas empresas no município

Implantar postos de atendimento ao cidadão nos bairros para ampliação
do acesso aos serviços públicos prestados pela Prefeitura

Criar novos Canais de Comunicação da Prefeitura - WhatsApp e Spotify podem
levar informações com mais eficiência e, principalmente, transparência aos moradores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como  visto  ao  longo  deste  extenso  e  denso  Plano  de  Governo,  o
Cidadania23 se coloca diante dos eleitores de Porto Velho e seus Distritos
como  um  partido  que  tem  coragem  de  fazer  os  enfrentamentos  dos
problemas que os incomodam há muitos anos. Sem meias palavras e sem
escamotear  suas  urgências.  Os  problemas  estão  ai,  agridem as  pessoas
todos os dias, dificultam suas vidas e rotinas, logo, ignorá-los parece ser o
modo mais covarde de enfrentá-los.

Neste Plano, alguns elementos merecem ser ressaltados, com o objetivo de
valorizá-los. O primeiro é a sua abrangência em termos de conteúdos. Todas
as  políticas  foram  abordadas,  pois  em  todas  se  percebem  problemas  e
fragilidades.  Outro  aspecto  é  a  sua  centralidade  nas  pessoas,  no  ser
humano.  A dimensão Portovelhense teve o cuidado de elencar ações que
impactarão a vida das pessoas de modo definitivo. Embora todas as obras,
instalações  e  equipamentos  feitos  ou  adquiridos  com  recursos  público
sejam para servir aos cidadãos, as intervenções diretas nos problemas que
afetam  as  pessoas  foram priorizadas.  Por  fim,  o  foco  na  eficiência  e  na
transparência  é  louvável.  Como dito  na  introdução  do  item Governança,
Ética e Combate à Corrupção, não se produzirá economia pela economia,
mas para fazer mais. Essa é a eficiência que cabe a administração pública.
Em relação à transparência, esse é um valor inegociável para o Cidadania23.

No  geral,  o  Plano  busca  equacionar  as  contradições  de  Porto  Velho  e
Distritos,  visando  a  sua  inserção  no  patamar  organizacional  do  futuro.
Dentre  estas  contradições,  algumas  possuem  características  históricas,
portanto  já  arraigadas  no  senso  comum,  cuja  remoção  é  mais  cara  e
demorada; outras, por sua vez, estão quase cristalizadas no cotidiano das
pessoas, portanto ainda sujeitas a tratamento com algum êxito. 

No  mais,  queremos  agradecer  a  todos  que  contribuíram  na  formulação
deste  Plano  de  Governo.  Cada  um,  sem exceções,  teve  sua  participação
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neste emaranhado de ideias  e  proposições  que,  com certeza,  levarão os
cidadãos que moram e votam em Porto Velho e seus Distritos a refletirem
sobre suas escolhas nestas eleições de 2020. 

O  Cidadania23  tem  a  satisfação  de  se  colocar  diante  da  sociedade
portovelhense  para  ajudá-la  no  seu  desenvolvimento,  na  superação  dos
desafios enquanto aglomerado urbano e no alcance do bem-estar que tanto
busca e merece.
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