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. INTRODUÇÃO . 
 

Chegou a hora de conclamar todas as pessoas de Porto Velho para que juntos possamos construir 

uma Cidade Socialmente Justa, Culturalmente Reconhecida, Economicamente Sustentável, 

Ecologicamente Equilibrada e Politicamente Democrática. A Porto Velho que queremos construir, 

expressa nesse PLANO DE GOVERNO, é resultado, antes de tudo, de um amplo debate com os 

diversos segmentos da sociedade, ouvindo os anseios de populares, empresários, agentes políticos 

em geral.  

 
Chegou a hora de Ousar. Chegou a hora de aproveitarmos juntos a oportunidade que as eleições de 

2020 nos oferecem de abrir espaço para uma Porto Velho represada que quer e pode abrir as 

comportas de sua vontade no sentido de contribuir para a Melhoria da Qualidade das Pessoas de 

Porto Velho. Chegou a hora da Administração Pública Municipal Encarar Esse Desafio de Frente. 

Chegou a hora de investirmos no desenvolvimento humano de nosso povo.  

 
Reconhecemos que são muitos os objetivos, complexas as estratégias, mas a vontade de construir 

uma sociedade melhor é o combustível que nos move. A base que apresentamos aqui traz nítidas as 

linhas mestras desse projeto. 

“Transformar a nossa Capital em um ótimo lugar para se viver na Região Norte”.  

 
Associada a este em uma escala de necessidades, a Saúde Pública será a prioridade das prioridades. 

Não é possível falar em desenvolvimento humano sem antes fomentar políticas públicas que 

superem a ideia de que saúde seja vista apenas por meio de exames, remédio e encontrada nos 

hospitais. Os serviços de atendimento básico na saúde devem ser melhorados e, 

complementarmente, estabelecer Programa de Saúde Preventiva em sintonia com as políticas 

sociais. Desenvolver ações no sentido de tornar mais humanizados os atendimentos médicos 

realizados nas PSF's| Programa de Saúde da Família | em respeito aos direitos sociais consagrados 

na Constituição Federal através de participação e colaboração por parte dos servidores da saúde 

buscando melhores práticas e treinamentos que auxiliem nesta meta.  

 
Promover gestão compartilhada, dialogando com os diversos segmentos por meio dos Conselhos 

Gestores e do Orçamento Cidadão, instrumento este que pretende discutir com a população a 
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elaboração do orçamento público no qual a sociedade civil deve ser protagonista no processo 

decisório de formulação de políticas públicas, dando maior legitimidade às ações governamentais, 

fortalecendo a democracia.  

 
Na promoção de uma cidade habitável ações de segurança pública, organização do trânsito e meio-

ambiente farão parte de um conjunto de ações que visa a proporcionar um ambiente saudável e 

sustentável com identificação de indicadores para comparação de melhorias e necessidades.  

 
Ao agradecermos a colaboração de toda sociedade civil e os técnicos, das pessoas e que compõem 

essa grande aliança com ênfase ao trabalho e desenvolvimento, convocamos todos e todas para 

unirmos à discussão, aperfeiçoar nossas propostas e construir juntos uma Porto Velho melhor onde 

as pessoas sempre estejam em primeiro lugar. 

 

. PRINCÍPIOS de GOVERNO . 

- Administrar Porto Velho com coerência, seriedade, democracia, objetividade e, principalmente, 

propósito de melhorar cada dia mais a qualidade de vida das pessoas 

- Primar pela eficiência na prestação dos serviços públicos ao cidadão com a participação 

democrática dos moradores em todas as decisões importantes do bairro, da região (distritos), da 

cidade e do município. 

- Estabelecimento de uma ética de responsabilidade social, buscando incansavelmente a igualdade 

sócio cultural, com inversão de prioridades, enfatizando os serviços e investimentos públicos em 

áreas identificadas e estabelecidas como ordem primária de execução de ações, priorizando melhor 

uso de recursos face a necessidades. 

- Promoção de um choque de poder público com participação cidadã, garantindo a presença da 

prefeitura nos espaços privatizados ou abandonados e propiciando a participação popular no poder 

local.   

- Separação entre o público e o privado, com transparência administrativa, criação de mecanismos 

de fiscalização e incentivo a melhoria de desempenho sobre as ações da prefeitura e o uso dos 

recursos públicos. 

. ADMINISTRAÇÃO = OUVIDORIA = IMPARCIALIDE/JUSTIÇA. 
 

. PRINCÍPIOS:  
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- Governar o município para melhor atender as demandas das pessoas;  
 

- Ouvir, dialogar e executar ações de modo organizado com a sociedade através das entidades 

comunitárias, religiosas, classistas, sindicais e sociais de modo geral; 
 
- Primar constantemente pela eficiência na prestação do serviço público municipal. Identificando 

situações com necessidade de melhoria de processos e criação de indicadores de desempenho; 
 
- Identificar situação de recursos tecnológicos disponíveis, estabelecer planejamento estratégico de 

melhor gestão de informação. Implantar rapidamente os meios tecnológicos na administração 
pública com a instalação do programa “Prefeitura Moderna Social”;   

 
- Atingir transparência na administração pública com a prestação em Portal de Transparência 

atualizado, mostrando às pessoas toda a operação dos recursos públicos municipais desde a 
entrada do recurso, através dos tributos ou repasses, até o gasto ou investimento de cada centavo 
e cronogramas; 

 
- Ampliar o acesso das pessoas à rede de serviços da municipalidade através da internet, telefone 

0800 e balcão de atendimento. Avaliação de processos de trabalho, treinamento e reciclagem de 
servidores para realizar melhor atendimento à população buscando reduzir tempo de 
atendimento e filas. 

 

. PROPOSTAS TÉCNICAS. 
 

- Integrar as ações das secretarias, em especial, as da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com o 

apoio da Assistência Social e Saúde (acompanhada para o desenvolvimento das crianças, para 

melhor qualidade de alimentação), criando uma rede interna para troca rápida de informações 

(via rede de Internet (INFOVIA) | convênio Prefeitura de Porto Velho com o Estado Rondônia); 

- Promover políticas voltadas para a qualidade de vida no município, garantindo a busca constante 

da cidadania, da dignidade da pessoa, da valorização do trabalhador e da livre iniciativa e a 

promoção do pluralismo político-social; 

 
 

. MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO.  
 

O munícipe deve receber da prefeitura serviço digno. Um governo com prefeito e servidores 

públicos municipais atendendo pessoas.  Um governo exercido em nome do povo; 

 

. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 
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. PRINCÍPIOS: 
 
- Implantar projetos/programas de meritocracia visando valorizar o servidor que se destaca – 

importante também avaliação de plano de carreira e salários; 

- O governante deve fornecer condições materiais e humanas aos servidores com objetivo de um 

excelente atendimento à população; 

- O prefeito deve trabalhar junto com os servidores para atender cada vez melhor as pessoas do 

município; 

- O servidor deve ser permanentemente valorizado pelo prefeito para que juntos possam prestar 

um serviço público adequado, eficiente, contínuo e responsável socialmente; 

- O prefeito deverá estabelecer rotinas de reuniões técnicas com os Secretários Municipais para 

melhor avaliar os programas, produtos, ações, metas, mas tudo em consonância ao Orçamento 

municipal.  
 

. PROPOSTAS:  
- Manter um Canal Aberto de comunicação entre gestores e servidores públicos municipais; 

 
- Avaliação de local de trabalho visando identificar necessidades de reformas e melhorias; 
 
- Realizar reuniões periódicas com os servidores de cada secretaria para discutir diretrizes e 

indicadores de melhoria na prestação do serviço público. 
 

. MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO. 

 
Melhoria no atendimento do serviço público, com servidores mais bem capacitados e preparados. Uma 

administração pública coesa, valorizada e eficiente.  

 

. TURISMO E LAZER. 

 

. PRINCÍPIOS:   
 

O turismo e o lazer são meios de encontro das pessoas para discussão e conhecimento de novos 

valores e iniciativas sociais. O turismo gera ainda riquezas econômicas.  

 

. PROPOSTAS:  
 

Incentivar a realização de feiras empresariais (com divulgação no calendário nacional);  
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-Organizar o Turismo em nosso município, buscando atrair pessoas do ramo para nossa cidade. 

Quando criada remanejar a guarda municipal para auxiliar o uso das praças e outros espaços de lazer;  

Apresentar em janeiro de cada ano o calendário de atividades culturais e esportivas.  

 

. MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO:  
 
-Contribuir com o aquecimento da economia de Porto Velho 

+ Qualidade de vida para as pessoas e inclusão das mesmas com a vida da coletividade.  
 

. CULTURA.  
 

. PRINCÍPIOS:   | Cultura é a Alma de uma Sociedade. | 

 

. PROPOSTAS: 
 

- Incluir e aplicar nas atividades permanentes da rede de ensino infantil e fundamental; 
 
- Incentivar/Fortalecer a participação da comunidade nas atividades culturais; 
  
- Promover cultura nos bairros, com incentivo para apresentação das artes  de outras cidades do 

país, para contribuir com as nossas; 
 
- Avaliar a possibilidade de criar um Centro Regional de Eventos, todas as realizações culturais 

dando a este importante espaço melhor utilização; 
 
- Usar as escolas nos bairros como centros de cultura; 
 
- Divulgar cotidianamente as atividades culturais na emissora de rádio do município e no portal da 

internet da prefeitura. 
 
 

. MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO:  
 
Aceleração do desenvolvimento social e exercício pleno da cidadania;  

Ofertar cursos de curta duração aos membros de conselhos de cidadão visando melhores 

conhecimentos para auxiliar na melhor gestão da cidade; 

Surgimento e formação de novas lideranças sociais;  

Criar um ambiente propício ao surgimento de novas manifestações culturais; 

Gerar os meios para o crescimento da harmonia e paz social.  
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. EDUCAÇÃO .  
 

. PRINCÍPIOS:  
 
- O ensino deve ser qualificado e em constante atualização; 

- A família participará da formação estudantil dos filhos; 

- A escola não será apenas um local onde a criança passará uma parte da sua vida; 

- A educação deve formar cidadãos conscientes, responsáveis e participativos; 

- O estudante receberá o preparo pedagógico e psicológico que o preparará para o futuro homem 

que participara dos destinos da cidade e da sociedade; 

- O aluno receberá educação, esporte, cultura e cidadania. 

 

. PROPOSTAS:  
 
- Capacitar os professores e auxiliares para melhor desempenho de suas funções 

permanentemente com cursos fornecidos on-line e presenciais pela PREFEITURA MODERNA 

SOCIAL, gratificando aqueles que mais se capacitarem e obtiverem bons resultados na função. 

(aqui cabe estudo de plano de cargos e salários e meritocracia; 

- Realizar congressos com servidores da rede de ensino municipal para discussão e deliberação de 

políticas de educação; 

- Avaliar uso e ocupação de salas de aulas / escolas em função de demanda visando disponibilizar 

menor distância possível de acesso aos alunos. Para entendimento de real necessidade de número 

de salas de aulas nas escolas, que incluem as creches, que possuam espaço físico para a 

construção, mas limitado à capacidade administrativa da unidade; 

- Implementar a jornada integral do aluno na escola, com fornecimento de alimentação durante o 

período, atividades culturais e esportivas e formação de cidadania; 

- Fazer um estudo para equipar todas as escolas com laboratório de informática e biblioteca. + 

(infovia); 

- Estabelecer acesso direto da educação com os profissionais da assistência social e saúde para 

avaliação das condições da família e alunos (com dificuldades na escola); 

- Primar pela busca constante da melhoria do ensino. (sempre focado em indicadores para 

comparação com dados históricos como índice de aprovação); 
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- Adequar o número ideal de alunos de acordo com as orientações pedagógicas; 

- O período de funcionamento das creches deverá levar em conta as necessidades dos pais quanto 

ao horário de trabalho/férias; 

- Reexaminar, para melhorar, os convênios firmados entre prefeitura e entidades mantenedoras 

dos serviços de ensino. 

- Implantar a disciplina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) nas séries iniciais para assim 

praticarmos a acessibilidade e inclusão da pessoa surda. 

 

 

. MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO:  

- Ensino ampliado e mais bem qualificado para os estudantes; 

- Tranquilidade para os pais trabalharem; 

- Participação da comunidade na formação das futuras gerações de trabalhadores e líderes; 

- Preparação do estudante para ingressar no ensino médio; 

- Valorização dos professores e demais servidores de ensino. 

 

. SAÚDE . 

 

. PRINCÍPIOS: 
 

Pessoas saudáveis podem estudar, trabalhar e adquirir conhecimentos mais facilmente;  

Políticas públicas de saúde devem enfatizar medidas para a prevenção da doença e não só para 

tratar os doentes.  

 

. PROPOSTAS:  
 
Capacitar permanentemente os médicos e auxiliares para o desempenho de suas funções com 

cursos fornecidos on-line pela Prefeitura Moderna Social, gratificando aqueles que mais se 

capacitarem e obterem bons resultados na função 

Ampliar o mais rápido possível o número de médicos no pronto-atendimento.  

Ampliar imediatamente as condições de trabalho das equipes do Programa de Médico da Família, 

fornecendo veículo de transporte para os servidores – médico e auxiliares.  
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Melhor adquirir novas ambulâncias e agilizar o conserto dos veículos em operação 

Reexaminar, para melhorar, os convênios firmados entre prefeitura e entidades hospitalares e 

laboratoriais 

 

. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
 

. PRINCÍPIOS:  
- Boa parte dos pais das crianças de hoje não receberam formação estudantil adequada no passado 

e podem estar com dificuldades para criar os seus filhos; 

- Outro fator que é importante destacar: o status de felicidade das pessoas relacionado com a 

necessidade do ter, em detrimento do ser, que inconscientemente é fixado na mente das pessoas 

pelo consumismo irresponsável; 

- A desigualdade social deve ser combatida todo dia e em todas as ações e políticas públicas e 

sociais. 

- Por isso, a assistência deve ser prestada à família do assistido e aplicada com planejamento 

integrado com outras políticas governamentais e não governamentais, visando recolocar o 

assistido à vida social exercida com dignidade; 

- Importante identificar necessidades de mão de obra em empresas para gerar qualificação de 

pessoas para trabalho. 

 

. PROPOSTAS:  

 

Equipar o serviço de assistência social para restabelecer a dignidade das pessoas através de ação 

integrada das entidades governamentais e não governamentais; 

Praticar políticas assistenciais conjuntas com os profissionais e as entidades assistenciais do 

município;  

Colocar à disposição dos profissionais e entidades da assistência social contato direto com as 

demais secretarias do município, como saúde, educação, esporte, cultura etc., objetivando a 

reinserção do cidadão na sociedade;  

Propor a criação na Secretaria uma Divisão de projeto para fomentar, orientar e, se necessário, 

elaborar os projetos assistenciais para convênios entre Estado e União;  
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Deve ser criada uma equipe multidisciplinar com representantes de cada secretaria para elaboração 

de projetos em busca de recursos na capital federal - Brasília-DF. 

- Criar o CAPD (Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência), setor encarregado de prestar apoio às 

pessoas portadoras das mais diversas deficiências. 

 

 

. MELHORIAS PARA POPULAÇÃO.  

Integração das ações e políticas de assistência social entre as entidades conveniadas com a 

Municipalidade e agilizar a inclusão daquelas que ainda não estão inseridas.  

Política de assistência social voltada para a recuperação da pessoa assistida e não para o 

assistencialismo sem fim.  

Ajuda profissional às famílias.  

Efetivação do trabalho desempenhado pelos assistentes sociais, psicólogos e pedagogos.  

Prestígio e organização das entidades assistenciais e suas ações.  

 

. DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÔMICO.  

. PRINCÍPIOS:  
 

O Desenvolvimento Socioeconômico deve ser realizado com o propósito de promover melhoria de 

qualidade de vida às pessoas e o equilíbrio social; 

O sonho da prosperidade é o propulsor da vida humana; 

Uma sociedade fraterna e justa será sempre desenvolvida e promissora;  

Nestes novos tempos, o capital deve servir para a promoção da igualdade de condições de vida das 

pessoas.  

 

. PROPOSTAS:  
 

. EMPREGO E RENDA. 
 

- Capacitar os trabalhadores para o mercado de trabalho através de realização de cursos de 

formação do cidadão nos prédios públicos do município durante os turnos ociosos, como o 

período noturno das escolas, usando os pátios ou salas 
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- Manter contato permanente com as empresas sobre a qualificação de mão de obra desejada no 

mercado. 

- Fortalecer as cooperativas de trabalho existentes para incentivar a criação de outras. 

- Estabelecer política de regularização da informalidade, com o cadastramento de ambulantes, 

criação de novas áreas para que este tipo de comércio seja regularizado. 

-Ampliar programa de Geração de Primeiro Emprego e estágio para acadêmicos. 
 
 

MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO:  
 

1ª. Dignidade humana.  

2ª. Mais oportunidades de trabalho e prosperidade.  

3ª. Desenvolvimento do setor de comércio, serviços, setor agropecuário.  

 

. PRINCÍPIOS.  
 

Os organismos empresariais são essenciais no mundo globalizado. É fato. A sociedade deve promover 

ações para o surgimento de novos empreendedores e para eles fornecer condições comuns para o 

desenvolvimento de suas atividades; 

À Prefeitura compete simplificar a vida dos empreendedores para que possam agir com 

responsabilidade, já que são eles os maiores contribuintes individualizados dos cofres públicos;  

A promoção de desenvolvimento do empresariado deve ser constante.  

 

PROPOSTAS:  
 

 

- Propor alterações na legislação para simplificar a abertura e liberação de Alvará de funcionamento, no 

que tange as Secretaria de Finanças, Regularização Fundiária, Meio Ambiente e SEMTRAN através da 

Prefeitura Moderna Social. Garantir o planejamento da administração pública a longo prazo; 

- Propor um estudo para alteração na legislação com objetivo da redução e alguns casos a isenção da 

taxa de compensação, para as empresas que queiram se instalar e construir no nosso município, 

gerando assim empregos e desenvolvimento social; 

- Desenvolver projeto de geoprocessamento e georreferenciamento, tanto na área urbana como nos 

distritos; 

- Com geoprocessamento, desenvolver ferramentas para que escritório contábeis como o cidadão 

empreendedor possa consultar a viabilidade de sua empresa em determinado local; 

- Propor um estudo para criar um incentivo fiscal atrativo para instalação de indústria; 
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- Propor parceria com o Sebrae para implantação do programa Jovens Empreendedores Iniciantes, a 

serem ministrados na rede pública; 

- Incentivar a instalação e regularização de pequenas empresas, média e grande porte; 

- Fomentar os mercados populares e feiras com restruturação e suporte da secretaria envolvida; 

- Melhorar o programa de recuperação de receita propondo a criação do Portal e Balcão do 

Empreendedor totalmente WEB, com sincronização dos órgãos da Administração municipal; 

- Planejar e promover eventos socioeconômicos com as entidades empresariais; 

- Promover um evento de grande porte anual do comércio, indústria e serviços; 

- Apoiar incubadora de empresa para permitir que iniciativas empreendedoras populares com 

fornecimento de todo apoio técnico e administrativo para iniciar sua atividade de maneira segura. Esta 

iniciativa poderá ter convênio, por exemplo, com o SEBRAE; 

 

. SEGURANÇA. 

 

. PRINCÍPIOS:  
 

- A ineficiência do serviço público e a corrupção lastreada por todos os órgãos da administração pública 

proporcionaram a sensação da impunidade dos infratores da lei; 

- O crime organizado tem substituído alguns dos serviços públicos deficientes; 

- As pessoas estão com medo; 

- O aumento da desigualdade social e a exclusão de pessoas têm gerado conflito social; 

- Segurança pública não é obrigação só do estado ou só resolve com polícia e cadeia; 

- É necessária atuação de toda a sociedade, assumindo cada ente público a sua obrigação de atuar nas 

causas da violência; 

- Município deve se envolver na questão para criar e executar ações conjuntas para dar segurança 

pública às pessoas. 
 
 

. PROPOSTAS:  
 
- Propor a criação da Secretaria Municipal de Segurança Publica Urbana e Brigada Municipal 

- Ouvir as autoridades de segurança pública da cidade para traçar um plano conjunto emergencial e 

outro permanente para combate planejado à prática criminosa, executando ações da alçada do 

município; 
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- Convocar os Deputados Estaduais representantes do município na Assembleia Legislativa do 

Estado, para defender e buscar melhorias constantes na segurança pública do município, 

mostrando aos moradores Porto Velho (Capital de Rondônia) o pedido feito para cada um dos 

Deputados; 

- Iluminar todas as Ruas da Capital e dos loteamentos irregulares, colocando postes e luzes por toda 

e qualquer que possua um morador, prestigiando a segurança com claridade por onde caminham 

as pessoas;  

- Implementar, nas escolas municipais e comunidades, o programa permanente “educação para a 

justiça e a paz”;  

- Incentivar regiões residenciais, comerciais ou industriais da cidade a tomar medidas associativas de 

segurança pública.  

-Organizar e melhorar a estrutura da Devesa Civil Municipal. 

 

. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANISMO.  
 

. MEIO AMBIENTE:  
 
- Implantar as políticas da Agenda 21, que parte do princípio da eficácia da ação local, seja para 

promover o desenvolvimento, seja para preservar os recursos naturais estratégicos para 

manutenção da qualidade de vida das comunidades; 

- Fazer funcionar a Estação de Tratamento do Esgoto. (Governo do Estado CAERD/RO está 

construindo nas Zonas Sul e Leste da Capital). 

- Tirar do papel as leis existentes no Município de plantar árvores de acordo com o nascimento de 

crianças e a venda de automóveis.  

- Fazer um diagnóstico de todos os pontos de poluição ou danos ao meio ambiente do município 

para expô-los através da Prefeitura Moderna Social para que a comunidade possa com a 

Prefeitura solucioná-los, promovendo assim a conscientização da preservação do Meio Ambiente. 

- Implantar a coleta seletiva de lixo (Seletiva), iniciando pelos órgãos da administração municipal.  

- Organizar recolhimento e distribuição do entulho reciclável. (Catadores).  

- Fortalecer as Cooperativas de Coleta e Reciclagem de Lixo para servir de modelo para constituição 

de outras.  
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- Simplificar, porém, sem perder de vistas as exigências legais, os processos de alvará de construção 

de novos loteamentos.  

- Debater previa e publicamente com as associações de moradores e com outras entidades ou 

pessoas interessadas qualquer alteração na Lei de Zoneamento.  

- Estabelecer com as entidades as prioridades no planejamento do crescimento da cidade pelos 

próximos 20 anos. 

 

. HABITAÇÃO.  
 
- Levantar informação acerca da possibilidade de convênio para construção de moradias Populares 
- Fortalecer os espaços de participação popular criados nos últimos anos.  

- Tornar público o cadastro de inscritos para aquisição de imóveis habitacionais através da Prefeitura 

Moderna Social.  

- Incrementar dos fundos públicos existentes voltados para o provimento de novas habitações.  

 

INFRAESTRUTURA.  
 

- Levantar dados técnicos sobre a capacidade reservatória de abastecimento de água da cidade e 

planejar ações para as próximas décadas, se necessário 

- Cuidar dos rios e dos córregos afluentes com o objetivo de recuperação e preservação do meio 

ambiente.  

- Buscar recursos Federais, Estaduais para ampliação da Rede de esgoto de Porto Velho e ampliar a 

drenagem da capital 

 

. TRÂNSITO E TRANSPORTE.  
 

. TRÂNSITO:  
 

Criar um programa de tapa-buracos nas ruas e avenidas pavimentadas de forma 

eficiente para que os buracos nas vias públicas sejam reparados com rapidez e sem 

desperdício de tempo e dinheiro pelos executores dos reparos. As solicitações serão 

recebidas pela Prefeitura Moderna Social.  

Dar prioridade de pavimentação nas ruas que ainda faltam 
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Implantar um sistema eletronicamente nos semáforos da cidade bem como o 

monitoramento nos principais cruzamento de Porto Velho. 

 

. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
- Promover a criação de cooperativas de hortifrutigranjeiros nos loteamentos irregulares para gerar 

renda e emprego nas localidades, criar um cinturão verde da cidade e abastecer os programas 

alimentares da prefeitura e a população em geral.  

- Fornecer equipe técnica de apoio agrícola e financiamento rural (banco do povo, por exemplo) aos 

cooperados.  

-Promover uma GRANDE EXPOSIÇÃO anual de produtos oriundos da agricultura do município, com 

integração da cultura popular.  

-Apoiar e orientar as feiras livres da Capital 

-Organizar a produção familiar em Porto Velho 

-Incentivar a criação das feiras livres noturnas 

 

 
 

. PROJETOS ESPECIAIS.  
 

. PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL TOTAL:  
 

Não é possível melhorar a qualidade de vida das pessoas provendo-lhes apenas itens isolados e 

desarticulados.  

- A criança não permanece na escola se não tiver alimentação e saúde;  

- A família não poderá ficar saudável apenas pelo acesso à assistência médica;  

- Saúde depende de moradia, comida, trabalho e lazer.  

 

1- A construção de uma rede colaborativa permitirá que num futuro próximo o fluxo de 
informações entre secretarias seja algo comum.  

 
2- Os professores e orientadores dos eventos extra estudantis poderão ser pessoas da comunidade 

ou de entidades e outros órgãos interessados em participar do programa.  
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3- Por exemplo, os idosos poderão transferir aos estudantes as suas experiências de esporte, 
cultura e cidadania aos estudantes. Ou, os esportistas com necessidades especiais e assim por 
diante.  

 
Esse será o vitorioso PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL TOTAL, que será acompanhado 
diariamente pelo prefeito através do vice-prefeito(a), que visitará periodicamente os locais do 
desenvolvimento e resultados do Programa.  
 
4- Implantação da Central de Libras, local que atenderá as pessoas portadoras de surdez/deficiência 
auditiva nos mais diversos órgãos municipais, estaduais e federais.  
 
 

. FÓRUNS PERMANENTES:  
 
1. Fórum permanente dos portadores de necessidades especiais, com representações dos órgãos 

públicos e das associações civis do setor, para esquadrinhar os problemas, propor soluções e 

acompanhar a ação da prefeitura.  

2. Fórum permanente das diferenças de gênero e da diversidade de orientações sexuais, com 

representações dos órgãos públicos e das associações civis interessadas, para esquadrinhar os 

problemas, propor soluções e acompanhar a ação da prefeitura.  

3. Fórum permanente da infância e da juventude, com representações dos órgãos públicos e das 

associações civis de jovens, estudantes, pais, educadores e conselhos tutelares, para esquadrinhar os 

problemas, propor soluções e acompanhar a ação da prefeitura.  

4. Fórum permanente da assistência social com todos os profissionais e as entidades relacionados com a 

assistência social no município.  

 

. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS COMBATE À CORRUPÇÃO. 
- Com a sistematização eletrônica da prefeitura (Prefeitura Moderna Social), o controle do dinheiro 

público será de todos os cidadãos. 

- Como acontece com o Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União, o cidadão poderá 

acompanhar a execução financeira dos programas do governo municipal, acessando através da 

internet ou dos terminais espalhados pelos órgãos municipais, como, por exemplo, nas escolas, 

unidades de saúde e centros esportivos. 

- Ao acessar informações da municipalidade, o cidadão ficará sabendo como o dinheiro público está 

sendo utilizado e passará a ser um fiscal da correta aplicação do mesmo 
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- Diferentemente de hoje, o cidadão saberá onde e como estará sendo aplicado o dinheiro do 

município. 

-Com isso, os corruptos que se beneficiam com a falta do controle do uso do dinheiro público não 

terão como atuar porque a população saberá pela internet e terminais de onde o dinheiro veio e 

para onde foi 

- Pela Prefeitura Moderna Social, o cidadão poderá solicitar qualquer serviço municipal e o servidor 

terá o prazo de 10 dias | prazo legal | para responder eletronicamente, se não o próprio sistema 

informará o secretário e o prefeito sobre a falta da resposta ao cidadão. 

- O sistema gerará relatório individual de cada servidor sobre a sua operação, que lhe poderá 

beneficiar com o recebimento de gratificações pelo bom desempenho na sua função, mas poderá 

também servir de prova para instauração de procedimento administrativo para responder às 

sanções administrativas previstas na lei. 

- A rede sistematizada da prestação de serviço eletrônica tornará transparente o uso do dinheiro 

público e o combate à corrupção será efetivo e público. 

 

 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.  
 

1) Apoio aos nossos hortifrutigranjeiros do nosso cinturão verde, para que toda população seja 
beneficiada. Chácaras com direito à produção de HORTIFRÚTIGRANJEIROS. Hortas comunitárias 
Posto de Abastecimento para que a população compre direto do produtor.  

 
2) Criação de um banco municipal para financiar pequenos projetos de micro produtores da área 

municipal. 

Observações finais –  

1- É de fundamental importância a análise de receitas e despesas públicas para 

estabelecimento de programas de economia para diminuir conta de custeio para restar para 

investimentos.  

2- É imperativo a atualização cadastral de servidores ativos / aposentados / pensionistas e 

dependentes para que se tenha a melhor informação para auxílio a tomada de decisão e 

cálculo atuarial adequado.  

3- Mapeamento de eventos públicos utilizando-se geoprocessamento – prédios – arvores – 

postes, outros.  
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Mensagem:  

Acreditamos que faremos sim, um governo participativo, orientado à luz da democracia e do 

respeito às diferenças, pautado sempre no trabalho e focado em resultados na melhoria de vida 

dos nossos cidadãos. Mas sempre queremos governar esta Capital Porto Velho, corroborando para 

o amadurecimento da sociedade e dos instrumentos e instâncias de participação social.   

Buscaremos sempre a transparência, os valores éticos e morais que sempre regem as relações 

humanas e a experiência que adquiri agora como parlamentar que nos habilita para a cadeira de 

prefeito desta Capital.   

 

 

. . . . . . . . . . 
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