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PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL – 2021-2024 

PORTO VELHO - RONDÔNIA 

 

TED WILSON DE ALMEIDA FERREIRA -  Candidato  a  Prefeito 

LEONARDO SEVERO DA LUZ NETO- Candidato a Vice-Prefeito 

 

INTRODUÇÃO 

Este Plano de Governo Municipal se apresenta de forma sintética e objetiva 

sem ter a intenção de adentrar às particularidades e/ou aos detalhamentos mas se 

restringe a pontuar os principais temas/problemas que serão alvo da atuação gestora 

do Prefeito e Vice-Prefeito de Porto Velho, ora candidatos pelo PRTB. 

Porto Velho é uma cidade que foi criada em 2 de outubro de 1914 e devidamente 

instalada em 24 de janeiro de 1915, contando já com 106 anos de criação. 

É a quarta maior cidade da Região Norte do Brasil em termos demográficos, 

sendo as outras três a Cidade de Manaus no Amazonas, Belém e Ananindeua o Pará. 

É ainda o único município de Rondônia que se submete ao duplo turno para 

eleição de seu governante. 

É o município de maior orçamento, menor apenas que o Governo do Estado de 

Rondônia. 

Possui importante praça comercial, industrial e de serviços. Empresas instaladas 

nos ramos da Educação, da Saúde, do comércio varejista e atacadista, de veículos 

automotores, náutica, indústrias de manufaturas diversas, serviços de recreação e 

lazer, parque gráfico e muito mais. 

Suas escolas oferecem o ensino em todos os níveis e as faculdades, centros 

universitários e universidade oferecem diversos cursos de graduação e pós-graduação. 

A religião é desenvolvida amplamente através dos ministérios cristãos, espíritas, 

umbanda e outros. 

Há ainda importantes instituições financeiras como bancos, corretoras e 

financeiras. E Portos, estradas, instituições e, sobretudo, cidadãos que vivem em Porto 

Velho. 
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Muita coisa mudou desde os tempos de sua criação, mas apesar de todo o 

conjunto de mudanças que se pode constatar, há ainda muito a ser realizado para 

minimização dos problemas enfrentados pela população. 

Então, o presente plano representa uma proposta de política pública na qual se 

vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os 

setores ideias inovadoras como veremos mais adiante. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente plano é orientar os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro naquilo que concirna à 

administração municipal, elencando os itens mais marcantes da problemática da cidade 

de Porto Velho. 

Assim, objetiva-se: 

 Orientar o discurso dos candidatos; 

 Orientar, após a vitória eleitoral, a atuação do Prefeito e Vice-Prefeito no tocante 

à execução de ações administrativas para Porto Velho; 

 Orientar para o desenvolvimento da Educação, da Saúde, da Segurança Pública, 

do Desenvolvimento Social, da Assistência Social, da Geração de Emprego e 

Renda, e demais temas do interesse administrativo municipal. 

 Auxiliar quanto à elaboração futura de todos os planos administrativos tais como, 

mas não se limitando a, Plano Orçamentário, Plano Anual, Plano Plurianual, 

Plano de Zoneamento Urbano e Rural, entre outros.  

 

MISSÃO 

Asfaltar mais, cuidar mais, urbanizar mais e fazer com que nossa cidade seja 

bem melhor e que todos os cidadãos possam sentir mais orgulho de morar em Porto 

Velho. 

 

VISÃO 

Fazer de Porto Velho a melhor Capital dos Estados da Região Norte do Brasil. 
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1. Implementação de um Novo Modelo de Gestão na 

Administração Municipal 

Propõe-se a execução de projetos estruturantes em sérios e grandes serviços para 

a população, com busca de resultados altamente positivos nas diversas áreas de 

atuação do Governo. Em parte isto se dará com elaboração dos planos definitivos tais 

como o Plano Orçamentário, Plano Diretor, Plano Anual e Plurianual bem como com a 

descentralização da gestão municipal mediante a proposta de criação de uma 

Secretaria Distrital e Sub-Prefeituras, com níveis de autonomia e descentralização 

orçamentária e patrulhas mecanizadas fixas na subprefeitura, para resolução de 

problemas, inicialmente idealizadas como sendo: 

a. Sub-Prefeitura Leste – Para o gerenciamento da Zona Leste 

b. Sub-Prefeitura Sul – Para o gerenciamento da Zona Sul 

c. Sub-Prefeitura Centro-Norte – Para o gerenciamento da Zona Centro e Norte 

d. Secretaria Distrital – Para o gerenciamento da Zona Rural e Ribeirinha e 

Distritos. 

 

2. Cidadania 

Pugnar pela defesa da vida, da família, pela reorganização das relações sociais, 

pela minimização dos conflitos, pela liberdade em sua máxima expressão, pela 

liberdade religiosa para todos bem como pela defesa e garantia de todos os direitos 

sociais, entre outros.  

Pugnar pela valorização e reconhecimento da mulher, da criança, adolescente, 

adulto e do idoso, do trabalhador, do consumidor e de todas as demais classes e 

categorias sociais. 

 

3. Pela Educação de Qualidade 

Cumprir os aspectos obrigatórios do âmbito municipal como desenvolvimento da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

a. Analisar pertinência em criar mais instituições escolares para a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental tanto na sede do município quanto nos distritos 

e demais setores da Zona Rural e Ribeirinha; 

b. Rever o Plano de Cargos e Salários do Pessoal do Magistério Público 

Municipal; 
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c. Gerenciar resolutivamente a questão do Transporte Escolar, especialmente 

para as comunidades rurais e ribeirinhas; 

d. Revisar os Referenciais Curriculares; 

e. Planejar e implementar a instrumentalização das escolas com tecnologias da 

informação; 

f. Promover o melhoramento dos recursos físicos, financeiros e força de 

trabalho destinados à Educação; 

g. Promover a recreação e jogos escolares; 

h. Implementar estudos visando a criação da Universidade Municipal de Porto 

Velho – UNIPORTO. 

i. Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 

creches; 

j. Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos 

povoados para a sede municipal; 

k. Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 

l. Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

m. Projetos de intensificação de melhoria da educação básica, 

n. Implantar curso preparatório para o ENEM; 

o. Implantação do Programa de Informática nas escolas; 

p. Panejar a implantação de escola em tempo integral; 

q. Ampliar o número de vagas para educação infantil; 

r. Transformar Porto Velho em referência nacional no ensino fundamental; 

s. Dobrar (no mínimo) os índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) até 2024; 

t. Reduzir a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do Ensino 

Fundamental; 

u. Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a 

evasão escolar especialmente na zona rural; 

v. Plano de Educação ao produtor rural; 

w. Incentivar a oferta da disciplina de Técnicas Agrícolas; 

x. Cursos profissionalizantes em parceria com empresas; 

y. Cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior; 

z. Reativar escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas visando manter os 

alunos próximos de suas casas e valorizar as comunidades rurais e 

ribeirinhas; 
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aa. Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso da 

comunidade, principalmente no fim de semana. 

bb. Oferta de cursos preparatórios para ENEM direcionado a alunos do 3ª ano 

ensino médio 

 

4. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
a. Criação de um clube para entretenimento e lazer social; 

b. Construção de Ginásios, Quadras Poliesportivas, Pistas para Caminhada e 

Exercícios Físicos, Pistas para Skate e Patinação, Piscinas, Campos. 

c. Construir o Estádio de Futebol de Porto Velho 

d. Construir o Centro de Iniciação e Formação de Atletas e Centro de 

Treinamento de Atletas de Alto Rendimento visando à inserção de Porto 

Velho no cenário desportivo estadual, nacional e internacional; 

e. Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, mini-maratonas, torneios e 

competições entre escolas e clubes), em parceria com clubes e federações 

desportivas e outros; 

f. Instituir os Jogos Abertos de Porto Velho visando ao desenvolvimento 

desportivo de atletas de todos os esportes oficiais; 

g. Resgatar os festejos de manifestações culturais e tradicionais do povo 

portovelhense; 

h. Criação dos festivais temáticos como da Canção, de Teatro, de Literatura e 

outros e aplicados a áreas especiais como o Festival da Agricultura, Festival 

do Peixe, Festival da Culinária Típica e Local, entre outros; 

i. Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização 

dos artistas da terra; 

j. Implantação de museus e memoriais do patrimônio histórico e cultural de 

Porto Velho. 

k. Construir o Centro de Espetáculos para fomento à música, ao teatro, à 

dramaturgia, à dança e outros, com desenvolvimento de shows e eventos 

periódicos, combinado com a arrecadação de gêneros alimentícios para 

assistência aos necessitados, carentes e vulneráveis; 

l. Estudar a implantação e instalação de WIFI (internet móvel) nos principais 

pontos e praças da cidade para facilitar comunicação e interação da 

população no acompanhando e utilização das novas tecnologias. 
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m. Promover estudos para o desenvolvimento do Turismo em Porto Velho 

mediante a oferta de uma agenda para realização de eventos de interesse 

turístico, com apoio das ações culturais e desportivas, inclusive. 

 

5. Pela Saúde de Qualidade 

Cumprir os aspectos obrigatórios do âmbito municipal como o desenvolvimento da 

Atenção Básica e: 

a. Analisar e promover aos ajustes necessários no gerenciamento dos 

profissionais de saúde, revendo critérios sobre escalas, jornadas, protocolos 

e recursos para a qualidade do trabalho do servidor; 

b. Promover estudos com vistas à atualizar o Plano de Cargos e Salários dos 

Trabalhadores da Saúde; 

c. Promover a valorização e reconhecimento dos profissionais da saúde; 

d. Aprimorar as condições de trabalho com vistas a promover a satisfação do 

trabalhador da saúde; 

e. Analisar pertinência em criar mais Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA); 

f. Implementar a Secretaria Municipal de Saúde com os recursos necessários 

ao desenvolvimento da saúde da população; 

g. Implementar estudos para a instalação do Hospital de Especialidades 

Traumatológicas de Porto Velho, inicialmente pensado para a Zona Leste 

com vistas a otimizar o atendimento de acidentados e traumatizados. 

h. Aprimorar o desenvolvimento de todos os programas de saúde para a 

criança, o adolescente, o adulto e o idoso; 

i. Implementar, aprimorar e ampliar a Maternidade Municipal; 

j. Implementar, aprimorar e ampliar o SAMU, inclusive com a aquisição de mais 

viaturas e implementos para procedimentos de assistência pré-hospitalar. 

k. Apoiar a formação de profissionais da saúde e realizar parcerias com as 

instituições formadoras; 

l. Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços nas 

unidades de saúde, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda 

população que precisa; 

m. Programa de capacitação continua para profissionais atuantes na saúde 

visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres 

comuns; 
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n. Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e 

agentes de endemias, epidemias e pandemias; 

o. Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, 

diabetes, colesterol e outros; 

p. Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes 

que atualmente se encontram em mau estado de conservação e com serviços 

deficitários; 

q. Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a 

exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; 

r. Criação de um Programa de Atendimento ao Idoso); 

s. Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no hospital da prefeitura, 

contratando mais profissionais de saúde; 

t. Entre outros. 

 

6. Segurança Para Todos 

Apesar da competência estadual, o município agirá na segurança municipal 

mediante: 

a. Implementação da Guarda Municipal; 

b. Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas; 

c. Apoio quanto a intensificação da guarda junto às polícias (civil e militar) para 

combate a furtos e outros atos ilícitos; 

d. Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias públicas, 

que enviarão imagens de toda cidade em tempo real para uma central da 

Guarda Municipal. 

 

7. Infraestrutura Municipal 

Equipar o município com Infraestrutura nas diversas áreas tais como construções 

prediais, asfaltamentos, construção de galerias e outros: 

a. Cuidar e urbanizar a orla ribeirinha do Rio Madeira desde a Candelária até o 

Belmont, com construção e criação de calçadões e outras edificações para 

convivência e utilização dos munícipes. 

b. Estudar a implantação, via licitação, de nova empresa de tratamento, 

distribuição e abastecimento de água para atender a totalidade da população 
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de Porto Velho que atualmente conta com atendimento à 35% da população 

com água tratada 

c. Construir Galerias de Saneamento Básico e escoamento de águas pluviais 

para ampliar esta rede que atualmente só atende a cerca de 4,2% da 

população de Porto Velho. 

d. Pavimentação Asfáltica de ruas e vias públicas com meta ousada ampliação 

para índices superiores a 70% do número de ruas asfaltadas; 

e. Pavimentação Asfáltica das principais estradas vicinais como forma de 

atender às comunidades rurais; 

f. Promover a manutenção das atuais edificações do município 

g. Substituir pontes de madeira por pontes de concreto 

h. Manter todos os logradouros púbicos tais como praças, parques e outros. 

i. Iniciar estudos para reorganização do trânsito, seja com revisão do sentido 

das vias, seja com a construção de vias elevadas; 

j. Identificar e concluir obras inacabadas de gestões anteriores; 

k. Ampliação, melhoramento e sinalização das ciclovias. 

l. Construir Escolas e Unidades de Saúde 

m. Construir o Complexo Administrativo Municipal – CAM como forma de 

organizar o conjunto de órgãos e instituições da administração de Porto 

Velho, resolvendo o problema de secretarias e órgãos que dependem de 

aluguel de edificações; 

n. Reestudar os planos e projetos atinentes à política de destinação final dos 

resíduos sólidos de natureza comercial, industrial e hospitalar. 

 

8. Regularização Fundiária 

Implementar, reorganizar, executar e concluir a regularização fundiária em Porto 

Velho, tanto na zona urbana como na zona rural de modo a que todo o proprietário 

tenha a oportunidade de obter seus títulos de propriedade. 

a. Rever todo o zoneamento urbano; 

b. Promover a urbanização de áreas de expansão urbana; 

c. Identificar todas as áreas de propriedade da municipalidade com vistas à 

regularização fundiária, à expansão urbana, à instalação de novos bairros e 

logradouros públicos; 
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d. Estudar a urbanização da Estrada do Areia Branca e Estrada 13 de 

Setembro, unindo-as com asfalto, visto que a expansão urbana já chegou à 

estas vias. 

e. Legalizar e documentar os lotes e edificações de propriedade da Prefeitura 

de Porto Velho; 

f. Rever contratos entre a municipalidade e entes privados no tocante a doação 

ou desapropriação de terras bem como à obrigações inadimplidas pelas 

partes. 

 

9. Assistência Social 
a. Criação de Casa de Apoio ao Idoso; 

b. Criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em drogas; 

c. Programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas; 

d. Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual; 

e. Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação e efetiva e correta de 

suas funções; 

f. Implementação de plano para erradicação de casas sem condições mínima 

de moradia; 

g. Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a 

busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela 

falta de acesso à informação; 

h. Implementar os CRAS para aprimorar a prestação de assistência à população 

necessitada e carente. 

i. Pugnar pelo desenvolvimento social.  

 

10. Desenvolvimento Industrial – Emprego e Renda 

Porto Velho é município rico em produção de energia e no aporte de águas 

provenientes da Bacia do Rio Madeira. Assim é possível incentivar a implantação de 

importantes indústrias em Porto Velho, especialmente dada a facilidade de transporte 

pela Saída ao Pacífico, Saída para Manaus com a recuperação da BR 319 e Saída para 

o Sul pela BR 364. Tudo isto, visando a Criação de Emprego e Geração de Renda. 

a. Estruturação do Distrito Industrial com urbanização, pavimentação, e outros; 

b. Estimulação à instalação de grandes empresas em Porto Velho mediante 

contrato firmado com a municipalidade visando à geração de emprego e 

renda com o benefício da isenção temporária de impostos e tributações. 
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11. Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro 
a. Apoio à produção agrícola; 

b. Apoio à produção pecuária; 

c. Apoio à produção pesqueira; 

d. Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo; 

e. Apoiar as lutas do campo, da ruralidade e do setor ribeirinho; 

f. Aprimorar o escoamento da Produção Rural; 

g. Implantar o CEASA de Porto Velho para garantir mais alimentos à cidade; 

h. Apoio à instalação e implantação de Empresas e Indústrias Alimentícias, 

inclusive frigoríficos e lacticínios; 

i. Pavimentar com cascalho e asfalto todas as estradas vicinais 

j.  

12. Generalidades 
a. Implementar as instituições e empresas municipais como o IPAM, a EMDUR 

e outras; 

b. Planejar e projetar a criação de Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 

Municipais; 

c. Estudar a necessidade de criação de outras instituições públicas municipais, 

sejam autárquicas, fundacionais ou mistas; 

d. Rever, no que couber, a política de arrecadação pública minimizando o ônus 

para a população,  

e. Realizar concurso público para admissão de pessoal. 

 

Porto Velho, 16 de setembro de 2020 

 

 

__________________________________ 
TED WILSON DE ALMEIDA FERREIRA 

Candidato a Prefeito 
 
 
 

_______________________________ 
LEONARDO SEVERO DA LUZ NETO 

Candidato a Vice-Prefeito 


