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O Partido SOCIALISMO E LIBERDADE proporá ações com o 
objetivo de organizar e construir, junto com os trabalhadores do 
campo e da cidade, de todos os setores explorados, excluídos e 
oprimidos, bem como os estudantes, os pequenos produtores 
rurais e urbanos, a clareza acerca da necessidade histórica da 
construção de uma sociedade socialista, com ampla democracia 
para os trabalhadores, que assegure a liberdade de expressão 
política, cultural, artística, racial, sexual e religiosa, tal como está 
expressado no programa partidário . 
 
 

Estatutos do P-SOL  
 

•Art. 7º - Coerente com o seu Programa, o Partido SOCIALISMO E 
LIBERDADE é solidário a todas as lutas dos trabalhadores do 
mundo que visem à construção de uma sociedade justa, fraterna 



e igualitária, incluindo as lutas das minorias, nações e povos 
oprimidos.  
 
 
 

1.INTRODUCAO  
 

O programa de Governo do PSOL busca evidenciar a principal 

questão em disputa neste processo eleitoral: O PAPEL DE 

GOVERNAR A CIDADE. 

Esse tópico, na maioria das vezes, não é explicitado ao longo das 

campanhas. 

Os candidatos, em geral, esmeram-se em apresentar pretensas 

soluções para áreas mais sensíveis da Administração Pública, 

como saúde, educação e transportes, virtualmente estanques 

entre si. 

Trata-se de jogo de faz de conta, como se a saída estivesse no 

número de Escolas, de Unidades de Saúde, ou no 

reaparelhamento deste ou daquele setor, ou seja, 

aparentemente os dilemas da cidade de PORTO VELHO, bem 

poderiam ser resolvidos através de técnicas gerenciais mais 

eficientes. 

Não haveria escolhas a serem feitas, setores mais ou menos 

beneficiados por determinadas orientações de GOVERNO. Em 

uma palavra, NÃO HAVERIA POLITICA. 

O período eleitoral se torna, então, uma espécie de mercadinho 

de soluções tão engenhosas quanto particularistas. 

Como o ordenamento dos programas em geral é feito a partir de 

pesquisas de opinião públicas e são guiadas pelos tramites do 



marketing político, ao eleitor caberia escolher dentre a melhor 

propaganda, aquela que lhe parece mais sedutora. 

As candidaturas dos maiores partidos, em maior ou menor grau, 

apresentam soluções gerenciais para os grandes problemas do 

Estado. Todas são muito parecidas entre si. 

Assim, os problemas são tratados apenas de forma cosmética e 

superficial, sem que as candidaturas tenham coragem ou 

independência suficiente para propor medidas necessárias para 

tornar a Administração Pública e os serviços públicos oferecidos 

a população, mais eficientes e com melhor qualidade. 

Por isso o PSOL, propõe Politicas Públicas, e apresenta 

prioridades e metas para GOVERNAR A CIDADE. 

No primeiro ano o governo do PSOL convocará a sociedade civil 

organizada para a criação de uma agenda coletiva de trabalho, 

visando à definição de metas e prioridades para estruturar um 

plano de governo a longo prazo. O Plano de Metas do município 

de porto velho; 

Entre as principais metas, será dada continuidade ao 

mapeamento dos recursos naturais (zoneamento de detalhe) das 

potencialidades em escalas municipais e fortalecimento das 

instituições de planejamento e monitoramento ambiental, 

infraestruturas e saneamento básico; 

O governo do PSOL celebrará o congresso do povo, onde a 

sociedade civil organizada juntamente com o parlamento 

municipal terá a oportunidade  de discutir parte dos recursos;    

Incentivar-se-á a indústria de transformação distribuída por 

pólos distritais, conforme as suas vocações, visando agregar 

valores à matéria prima e incorporação de mão-de-obra local, 



minimizando assim, a migração pendular que busca por emprego 

urbano; 

A geração de oportunidades de trabalho e renda deverá levar em 

conta a exploração dos recursos com tecnologias apropriadas, 

que contribuirá para que a cidade de porto velho saia da 

chamada economia do contracheque. Um dos instrumentos de 

apoio para atingir esta meta será o incentivo aos distritos, 

comunidades ribeirinhas e os povos tradicionais, para a 

elaboração e revisão dos seus planos diretores, visando  

fortalecer a capacidade da gestão compartilhada celebrando o 

congresso do povo; 

Para que seja viabilizado o desenvolvimento do município de 

Porto Velho será realizado um planejamento estratégico, 

buscando envolver toda a População. Dessa forma, poder-se-á 

realizar uma gestão participativa com a sociedade civil 

organizada e com os Conselhos das mais diversas áreas. Um dos 

pontos a ser atacado pela gestão do PSOL será viabilizar a 

redução de inadimplência e o maior aporte de empreendimento 

no município, resultando na elevação dos níveis da arrecadação; 

Faz-se necessário realizar uma modernização administrativa na 

cidade Porto Velho visando à adequação por áreas. Uma ampla 

reforma administrativa deve ser realizada, corrigindo-se 

distorções na estrutura organizacional básica com a redefinição 

de secretarias e órgãos de apoio e assessoramento; 

 

 

PRIORIDADES E METAS DO PSOL. 
 
 



1-EDUCAÇÃO 
 

Assegurar vagas nas escolas e valorização dos trabalhadores, profissionais 
da educação, cumprindo as metas definidas especialmente para o 
município e os distritos, instituídas pelo PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO. 
 
 

Valorização Profissional 
1- Inserção das temáticas de gênero, raça, etnia, orientação sexual e 

identidade de gênero nas formações oferecidas aos profissionais 
que atuam na Educação Básica; 

2- Incentivo à pesquisa, publicação e impressão de produções 
escritas dos profissionais da Educação Básica; 

3- Oferecimento gradual de formação continuada (Especialização e 
Mestrado) aos profissionais da educação; 

4- Comemorar o dia do professor com homenagens, shows 
chamando a comunidade para prestigiar os profissionais e 
trabalhadores da educação. 

 
Educação - 
1- Garantia da continuidade do programa de descentralização de 

recursos da educação, mediante repasses diretamente aos 
conselhos escolares; 

2- Ampliação da oferta de vagas; 
3- Promoção da inclusão digital, garantindo a utilização dos 

equipamentos de informática como recursos pedagógicos. 
4- Inserir no ensino fundamental a disciplina de Educação no 

Trânsito, meio ambiente, Fundamentos básicos do Direito 
5- Educação indígena – Desenvolvimento de programas de educação 

indígena, valorizando as experiências já existentes e formulando 

convênio com Instituições de Ensino Superior para a formação de 

professores indígenas, assim como de outros cursos que venham 

atender os interesses e a demanda dos povos indígenas; 

6- Educação rural – Implementação progressiva das diretrizes de 

educação no campo, potencializando novas experiências das 

Escolas-Família Agrícolas; 

7- Educação inclusiva – Capacitar os professores para a educação 

inclusiva, em todos os níveis de atuação. 

8- Educação Integral – Implementação progressiva de uma educação 

integral, a partir de creches ao ensino fundamental, tanto para a 

paisagem urbanas, quanto para a paisagem rural; 



9- Escola-comunidade – Implantação de programas de otimização 

dos espaços físicos das escolas com objetivo de dar suporte às 

atividades  lúdicas e socioculturais da comunidade;  

 

 

 
 
Infraestrutura física 
1- Ampliação do quantitativo de salas de recursos multifuncionais, 

para atendimento aos alunos com necessidades especiais.  
2- Implantação de Centro de Inclusão Digital gradativamente em 

todas as escolas. Construção de quadras cobertas e pátios nas 
escolas; 

3- Construção e adaptação de Escolas da Rede Pública para 
acessibilidade dos alunos com dificuldades de locomoção e 
outras necessidades; 

4- Construção de Bibliotecas comunitárias nos distritos e bairros; 
5- Construção de um Auditório nas Escolas de Músicas onde não 

tiver. 
6- Ampliar o número de vagas nas creches – educação infantil 
7- Construção de espaços adequados para EAD, contratação e 

capacitação de profissionais para atender o sistema EAD. 
8- Nas escolas rurais e ribeirinhas onde não tiver, providenciar 

internet via satélite e telefonia rural;  
9- Criar uma ouvidoria para o acompanhamento e controle de 

qualidade das ações educacionais; 

10- Criação de novos cargos – Criar novos cargos especializados e 

contratação por meio de concurso público de profissionais para 

atender ao sistema municipal de educação, bem como ao ensino 

EAD (Ensino a Distância); 

 

 
 

 
2-SAÚDE 
 
A população tem direito a uma saúde publica de qualidade sendo 
necessário gerenciamento constante do setor e dinamizar ações visando a 
saúde preventiva aliado a: 
 



 1-Valorização do profissional e trabalhadores da saúde. 
2- Expansão do programa, saúde da família, de forma gradativa nos 
quatro anos; 
3-Expansão da rede de Unidades de Saúde nos bairros e distritos; 
4-Reforma e ampliação das Unidades de Saúde existentes; 
5-Aquisição de novas ambulâncias reforma e ampliação da base do 
SAMU em Porto Velho e expansão para zona rural terrestre; 
6-Manutenção dos Serviços de Raios-X, Eletrocardiograma e 
Ultrassonografia; 
7-Implantação de Serviço de Mamografia no Centro de Referência 
da Mulher; 
8-Deslocamento do -Barco Hospital- para funcionamento nos 
distritos ribeirinhos; 
9-Aquisição de novas embarcações para o controle de doenças 
tropicais no Baixo Madeira; 
10-Reforma e aparelhamento para implantação da UTI Materna e 
Neonatal na Maternidade Municipal; 
11-Implantação de uma unidade da Farmácia Popular na Zona Sul; 
12-Ampliação do programa de Saúde Bucal; 
13-Contratação de mais fiscais da Vigilância Sanitária, para atuar na 
fiscalização de todos os pontos comerciais; 
14-Informatizar, on-line, todas as Unidades Básicas de Saúde da zona 
urbana e da zona rural; 

 15-Drenagem dos igarapés dos bairros Nacional, São Sebastião, São 
 Francisco, Mariana, Marcos Freire e Socialista, para fortalecer as 
 ações de controle de doenças tropicais; 

16-Fortalecimento gerencial e capacitação dos servidores nas mais 
diversas subáreas da saúde; 
17-Construção de um Centro para marca Consultas na sede da 
SEMUSA, para diminuir as filas nas Unidades de Saúde; 
18-Contratação de agentes de combate às endemias, pandemias e 
especialmente à dengue, para a garantia da visita e do tratamento 
em toda a zona urbana de Porto Velho, que conta hoje com 
aproximadamente 135 mil imóveis. 

 19-Estruturação da vigilância sanitária, aumento de fiscais para 
 instruir e fiscalizar os pontos comerciais. 
 20- Equipar o centro de controle a zoonose. 
 21-Criação do Pronto Socorro Veterinário. 
           22-Saúde do homem. 

23- Um SUS 100% público sem privatização e terceirização.  



24-Política antidroga – Implantar uma política de apoio às pessoas 
portadoras de doença do álcool e droga. Para isso deve-se levar em 
conta a experiência dos grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) e de 
Narcóticos Anônimos (NA), fomentando-se a interação do município 
com essas instituições. 
25-Ficalizar- o sistema municipal de saúde terá uma equipe de 
fiscalização e orientação visando a melhoria do atendimento da 
saúde publica  

 
A saúde não é negócio para encher os bolsos dos empresários 

poderosos. A saúde é um direito! 
 
 
 

3-INFRAESTRUTURA 
 
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO e CALÇADAS – (Recursos dos próprios 
Royalties). 
 

1-Ampliação do programa de drenagem e pavimentação das vias 
públicas na capital e distritos, priorizando as vias estruturais e as 
que recebem o transporte coletivo; 
2-Fortalecimento das parcerias com a comunidade, através da 
expansão do programa de pavimentação comunitária (bloquetes ou 
asfalto) – utilizando recursos da prefeitura e moradores; 
3-Elaboração do plano de drenagem municipal e ampliação do 
programa de colocação de manilhas, bocas de lobo e limpeza dos 
canais; 
4-Sequência à remoção de famílias moradas nas imediações de 
canais, disponibilizando moradia digna em lugar seguro, na própria 
comunidade; 
5-Recuperação de igarapés que cortam a cidade, incluindo a 
limpeza, arborização e manutenção. 

 6-Implantação de um programa de drenagem de águas pluviais 
 isolados e independentes, evitando alagamentos, a criação de 
 bolsões de água parada que podem favorecer a criação e 
 reprodução animais e insetos nocivos a saúde humana, faz-se 
 necessário construir galerias pluviais. 
 7-Implantação de um programa de esgotamento sanitário 
 independente, protegendo as populações beneficiadas, de moléstias 



 advindas da falta de tratamento sanitário. 
 8-Desobstrução e recuperação de canais e igarapés, principalmente 
 os que tem seu curso nas áreas urbanas. 
 9-Programa permanente de construção e padronização de calçadas, 
 criando adequadas condições de acessibilidade para população, 
 priorizando os centros comerciais. 

10-Portos – Propor convênio para Construção de portos adequados 
para cargas e passageiros, nos distritos e localidades do auto, médio 
e baixo madeira; bem como para proporcionar passeio turístico nas 
margens dos rios; 

11-Transporte coletivo – Avaliar o sistema de transporte coletivo, 
identificando eventuais demandas reprimidas, bem como criando 
novas linhas com o sistema de integração, “congresso do povo” 
discutindo com a sociedade cível e câmera de vereadores; 

12-Construção da Rodoviária – construir uma rodoviária em Porto 
Velho, tento em vista que todas as capitais brasileiras receberam 
novas estruturas de portos, aeroportos e rodoviárias e Porto Velho 
não. Faz-se necessário construi-la e dota-la de shopping popular e, 
visando empregar camelôs e autônomos, praça de alimentação; 

 
 
Mas, também é preciso: 
 

1- Urbanização dos principais igarapés que cortam a cidade; 
2- Continuação da Urbanização do Canal dos Tanques 
3- Programas de melhoria e construção de quadras, praças e parques 

multiuso, destinados à prática do esporte e do lazer nos bairros; 
4- Gestão administrativa e financeira dos espaços públicos em parceria 

entre Prefeitura e comunidade; 
5- Urbanização das margens do Rio Madeira do trecho compreendido 

hidrelétrica a estrada de ferro Madeira Mamoré. Incluindo pista de 
caminhada, área de lazer dotando praça de alimentação. 

 
 

 
 
 



4-TRANSPORTES E TRÂNSITO 
 

O importante momento econômico pelo qual passa nossa cidade 
contribuiu para o crescimento da frota de veículos. É imperioso superar a 
atual malha viária, para facilitar o fluxo de motorista, motoqueiros, 
ciclistas e pedestres. Ações neste sentido devem começar a ser realizadas 
imediatamente, planejando a ampliação com a construção de viadutos 
elevados, passarela de pedestres, aberturas de novas ruas, via única, 
recuperação e pavimentação asfáltica. 
 Para tanto é indispensável: 
  

1-Elaboração do Plano Viário de Porto Velho 
2-Melhoria na sinalização dos logradouros públicos, universalizando 
a identificação dos nomes das ruas; 
3-Ampliação do número de ciclovias e ciclofaixas; 
4-Implantação de redutores eletrônicos de velocidade nos locais 
com  maiores índices de acidentes; 
5-Ampliação do número de semáforos inteligentes (onda verde); 
 6-Aumentar do Agente de Trânsito Municipal; 
7-Ampliação da frota de ônibus urbana e rural, ônibus com ar-
condicionado e plataforma para de deficientes.  
8-Criação de corredores exclusivos para o transporte coletivo; 
9-Construção do anel viário, para desviar da malha urbana os 
caminhões que se destinam ao porto graneleiro; 
 10-Ordenamento do horário para o fluxo de veículos pesados nas 
vias urbanas da região central da cidade; 
11- Construir elevados na Carlos Gomes, Dom Pedro II, Abunã e 
Calama. 
12-Ampliação do programa de integração no transporte coletivo de 
Porto Velho; 
13-Construção de um terminal de ônibus na Euclides da Cunha,                    
facilitando o embarque e desembarque na região central da cidade; 
14-Organização do Transporte Coletivo Rural, através da licitação das 
linhas, garantindo qualidade e segurança à população; 

 15-Instituição de uma campanha permanente de educação de 
trânsito,  alertando os motoristas sobre o respeito às faixas de 
pedestres,  principalmente as próximas das escolas públicas e 
privadas. 

 
 



5-MEIO AMBIENTE. 
 
A responsabilidade pela preservação do meio ambiente é de toda 
Administração em que pese, o IBAMA e o Governo do Estado, se 
intitularem  responsáveis pelo setor, devido a questão de verbas federais. 
Entretanto, é indispensável atenção especial por parte do município nessa 
questão que interfere diretamente na qualidade de vida do cidadão.  
Nesse sentido, o município não pode ter um papel secundário nessa 
questão,  porque a população é a mais afetada com os desacertos da ação 
do ser humano sobre a natureza. 
 Ações para essa área devem ter especial atenção visando: 
 

1-Investimento na Educação Ambiental, em prol de uma cidade mais 
limpa e ecologicamente correta; 
2-Instalação de projetos de reciclagem do lixo urbano, incluídos nas 
políticas públicas de geração de renda; 
3-Implantação de programa de arborização urbana; 
4-Desenvolvimento de reflorestamento municipal. 
5-Tecnologia rural – Promover e apoiar a permanência dos 
agricultores e agricultoras dignamente no campo, com suporte 
tecnológico, produzindo mais alimentos industrializando e fazendo 
convênios com as grandes redes de supermercado, adquirindo o 
produto para o consumo da merenda escolar, bem como exportar 
para outros centros, principalmente o nosso pescado. 

6-Saneamento básico – Considerar a relação entre saneamento, 
saúde e meio ambiente, tendo em vista o marco do saneamento 
que está aprovado no congresso nacional;  

7-Recursos naturais – Potencializar a utilização dos recursos naturais 
e agregação de valor aos conhecimentos das populações 
tradicionais, estimulando, para isso, a agricultura familiar e 
atividades agroextrativistas e outras iniciativas locais solidárias; 
8-Grandes impactos – Efetuar um balanço dos grandes 
empreendimentos e construções que não atendem a lei orgânica e o 
código de postura do município, como condomínios, prédios e 
edifícios comercias. Temos em porto velho prédios que circulam 
mais de mil pessoas diariamente com falta de estacionamento e 
esgoto tratado; 
 
 



6- ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Planejamento para retirar pessoas das condições de vulnerabilidade, 
incluindo-as em ações para recolocá-las de volta ao seu lugar na 
sociedade, com qualificação, emprego e dignidade. Desenvolver ações de 
acolhimento e, principalmente, ações voltadas para a qualificação 
profissional e emprego. 
Por isso é importante iniciar adotando ações que visem: 

 
1-Ampliação dos programas que atuam na prevenção e no combate 

 ao uso de drogas e no tratamento de dependentes químicos; 
2-Implantação de programas de atenção e recuperação de 
dependentes químicos; 
3-Expansão do programa de atendimento aos idosos em parcerias 
com a comunidade; 
4-Ampliação do Programa Bolsa Família; 
5-Criação do Prêmio Responsabilidade Social; 

 6-Implantação de programas voltados para a escolarização e 
 preparação para o trabalho jovens com problemas com a justiça. 

7-Cooperativas sociais – Estimular as cooperativas sociais com 
preocupação ecológica, priorizando o terceiro setor como os  
imigrantes vitimas de catástrofe natural; 

 
  
 
 

7-CULTURA 
 

Importante a criação do Conselho e Fundo Municipal de Cultura, bem 
como a: 

1- Ampliação do apoio à produção artística e cultural 
2- Realização de festivais anuais para a promoção da cultura local; 
3- Continuidade da construção de espaços adequados para as 

diversas manifestações artísticas e culturais, inclusive para a 
realização de grandes eventos; 

4- Fomento à difusão, em todas as mídias, da produção artístico-
cultural local, como forma de fortalecer a identidade cultural dos 
cidadãos porto-velhenses; 

5- Criação e implantação do programa municipal de identificação, 



classificação, registro, fomento, restauração, revitalização e 
manutenção do patrimônio cultural material e imaterial; 

6- Implantação de programas de incentivo à leitura. 
7- No aniversário do município criar a “ virada cultural” com show 

de artistas locais. 
8- Capacitação – Capacitar funcionários para a elaboração e 

desenvolvimento de projetos junto aos produtores culturais; 

9- Mídia cultural – Divulgação dos projetos, eventos, patrimônio, da 
cultura em geral; 

10- Espaços culturais – Implantar a gestão compartilhada com 
organizações representativas dos produtores culturais e da 
comunidade em geral; 

11- Circuito artístico – Estabelecer um circuito artístico-cultural 
(música, teatro, danças) regionais para que a sociedade possa 
conhecer os valores do município, distritos e comunidade 
ribeirinha; 

12- Incentivo à leitura – Fomentar a formação de bibliotecas 
comunitárias; 

13- Fomento cultural – Desenvolver eventos que valorizem a 
produção dos diversos segmentos artísticos e culturais, 
atribuindo premiação em certames, contemplando, 
principalmente, artes plásticas, música, literatura, teatro, 
audiovisual, patrimônio, dança; 

14-  Cooperativismo – Incentivar os produtores culturais a se 
organizarem em cooperativas e associações, como forma de 
manter um diálogo mais próximo e nivelado; 

15- Salão de Artes - Recolocar o salão de artes plásticas de Porto 
velho, em nível estadual e nacional, dando maior divulgação ao 
evento nos outros estados, com intuito de haver maior 
participação de outros artistas de renome; 

16- Oficinas de arte – Fomentar, por meio de oficinas, a produção 
de arte e também de artesanatos, em especial aqueles que 
utilizem matéria-prima local ou promovam o aproveitamento de 
resíduos industriais, como aparas de madeira, dentre outros. 

17- Patrimônio Cultural – Catalogar todo o acervo patrimonial do 



Município seja ele histórico, de bens móveis e imóveis, do 
patrimônio natural, arqueológico ou de bens imateriais. Criar e 
fomentar a criação de museus, memoriais e centros de 
referências históricas que convirjam para a preservação de 
valores culturais locais, regionais e pátrios; 

18- Teatro – Construção de teatros nos distritos, periferias e 
comunidades ribeirinhas, compondo estrutura física para circuito 
de apresentações; 

19- Acesso à Cultura - Garantir meios para que as pessoas isoladas 
social, geográfica ou economicamente dos ambientes em que 
ocorrem os eventos culturais tenham acesso a eles. 

 

 
 

 

 

 8-ESPORTE, LAZER E TURISMO  
 

Fomentar: 
 
1- o fortalecimento das ligas desportivas dos bairros; 
2- Incremento das ações das Escolinhas de Esporte; 
3- Aprimoramento dos projetos que visam à orientação de 

atividades físicas, como Tenda Esporte, Fest Mulher, Fest Sport, 
Paraporto, Copa Criança, Festival do Idoso e Rua de Lazer; 

 9--Continuidade de ações já incluídas no calendário esportivo                                                 
      municipal e incluir outras de interesse da comunidade; 
 5-Fortalecimento do Conselho Municipal de Esporte, como forma de 
      garantir o planejamento, a fiscalização e o acompanhamento das                          
      ações esportivas e de lazer; 

4- Continuidade dos festivais de praia de Fortaleza do Abunã, Jacy-
Paraná, Calderita e os demais da capital; 

5- Promoção de ações para aproximar a municipalidade das 
federações esportivas; 

 6-Aprimoramento da organização do Festival de Voadeiras, de forma 
     a garantir maior projeção; 

7-Almentar a visibilidade e as condições para os campeonatos     
distritais. 



8-Plano diretor – Elaborar um plano de desenvolvimento do turismo 
para porto velho, visando o mapeamento das paisagens cênicas com 
potencial para o turismo ecológico e de aventuras; 
9-Festas regionais – realizar levantamento dos eventos culturais, 
folclóricos e festas religiosas também nos distritos; 
10-Turismo de negócios – incentivar o turismo de negócios ligados 
ao setor agrobussines e afins; 
11-Infraestrutura – criar e incentivar os distritos na construção de 
infraestrutura para garantir de forma gradativa a consolidação do 
turismo como uma alternativa econômica do município, entre esses 
viabilizar o funcionamento da locomotiva nos trilhos da estrada de 
ferro MADEIRA MAMORÉ até a comunidade e  hidrelétrica de Santo 
Antônio em fins de semana e feriados, gerando assim emprego e 
renda. E assim estaremos aumentando o turismo, dando visibilidade 
nacional e internacional, uma vez que a estrada de ferro MADEIRA 
MAMORÉ é patrimônio da humanidade; 
12-Convênios – formalização de convênios com o governo do estado 
e Centros Universitários que possuem cursos de turismo para 
incorporação dessa mão-de-obra qualificada entre outros 
mecanismos; 
13-Divulgação – produzir material de divulgação das áreas 
identificadas como potencial para o uso turístico (Estrada de Ferro 
MADEIRA MAMORÉ e paisagem cênica); 
14-Lazer – criar áreas de lazer esportivo e cultural, aproveitando o 
potencial natural existentes no município, envolvendo os distritos e 
comunidades ribeirinhas, bem como um espaço para brincar de pipa 
e para eventos de sons automotivos; 
15-Espaços permanentes – Interagir com as administrações 
municipais para a criação de espaços permanentes para festividades 
e manifestações culturais; 
16-Ecoturismo – Viabilizar o ecoturismo nas comunidades 
ribeirinhas. 
 
 
 

9-ECONOMIA 
 
1-Agroindústria – Incentivar os investimentos em agroindústrias, 
priorizando os empresários já estabelecidos no município e 
incentivar novos investimentos a fim de que possam gerar 



oportunidade de trabalho e renda; 
2-Pequena empresa – Incentivar as iniciativas dos micro e pequenos 
empresários, tanto na área urbana, quanto rural; 
Atração de investidores – Atrair o investimento de grupos 
econômicos de fora do Estado para cidade de porto velho; 
3-Setor Madeireiro – Levar a educação ambiental ao setor 
madeireiro, propondo convênio com o governo do estado e IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) a fim de despertar a 
conscientização do cumprimento da legislação referente o uso de 
manejo florestal e reflorestamento, assim não teremos nossas 
florestas devastadas, mantendo o meio ambiente para futuras 
gerações; 
4-Setor Moveleiro – Apoiar a indústria moveleira com o objetivo de 
aproveitamento da madeira, agregando valor e geração de renda. 
Ao mesmo tempo quando necessário o município, junto as 
secretarias poderá adquiri  a produção; 
5-Economia informal – Construir shopping center popular, com 
praça de alimentação, cinemas, climatização, para que os camelôs 
possam trabalhar com dignidade. 
 
Considerando o aumento da privatização dos mais diversos setores e 
dos preços exorbitantes, principalmente na saúde. Cria-se a 
necessidade de atrair novos investidores para o município, tendo em 
vista a baixa no preço e a geração de emprego e renda. 

10-LIMPEZA URBANA  
 

1- Implantação do sistema de tratamento dos resíduos sólidos, 
intensificar a reciclagem; 
2- Implantação da coleta seletiva do lixo; 
3- Programa permanente de limpeza das ruas; 
4- Desenvolvimento de políticas de sensibilização, para que a 
população mantenha limpa a frente de suas propriedades e a 
cidade; 
5- Programa permanente educativo sobre limpeza pública. 
6- Programa permanente de limpeza dos terrenos baldios com o 
fortalecimento da fiscalização e alocação das despesas no IPTU. 

 
 

11-SANEAMENTO BÁSICO  
 



1- Acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos 
disponibilizados pelo Governo Federal para a universalização dos 
serviços de água e esgoto em Porto Velho, para que não ocorra 
escavação após asfaltamento. 
2- Programa permanente de limpeza das Bocas de Lobo e Canais de 
Escoamento de Águas Pluviais. 
 

 

12-ILUMINAÇÃO PÚBLICA – (Recursos Fundos de 
Iluminação Pública) 

 
1- Programa permanente de iluminação pública na Capital e nos 
Distritos, visando atingir o percentual satisfatório em todos os 
bairros e distritos. 
2- Implantar iluminação de LED nas principais ruas de Porto Velho e 
Distritos. 

 
 

13-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS – (Recursos 
próprios Royalties) 

 
1- Programa para apoiar juridicamente as famílias que moram em 
áreas que estejam em litígio, pelo usucapião. 
2- Programa de regularização de áreas de domínio do município, 
imóveis urbanos e rurais, que será gratuito para as pessoas de baixa 
renda. 

 
 

14-MORADIA – (Recursos do Governo Federal 
Minha Casa Minha Vida) 

 
1- Construção unidades habitacionais para a população de baixa 

renda; 
2- Disponibilização de assessoria jurídica para famílias que se 

encontram em áreas de ocupação visando à regularização. 
3- Atuar juridicamente para resolver os problemas das construções 

abandonadas, seja obra do PAC ou Particulares. Visando 



melhorar a infraestrutura da cidade. 
4- Construir casas populares nas comunidades ribeirinhas em convênio 

com governo federal.   
 

 
 

14-ZONA RURAL- SETOR PRODUTIVO- AGRICOLA 
 

Setor esquecido pelo poder público, a área rural deverá receber atenção 
especial, com ações de apoio e incentivo à agricultura familiar, abertura e 
manutenção de estradas vicinais, energia rural, investimentos na 
educação, saúde e transporte de produtos agrícolas.  
Essas ações irão permitir o retorno de famílias que deixaram a zona rural, e 
com os benefícios que será proporcionado, poderão voltar para a zona 
rural, em condições de aumentar a sua renda e a produção de alimentos e,     
fortalecimento de agricultura familiar; 

1- Ampliação da produção de alimentos no cinturão verde; 
2- Ampliação do Programa de Produção de Alimentos sem 
Agrotóxicos; 
3- Implantação de um programa de agroindustrialização da 
agricultura familiar 
4- Implantação do programa de melhoramento genético dos 
rebanhos; 
5- Ampliação do programa de compras para a merenda escolar 
diretamente dos produtores; 
6- Criação do programa de beneficiamento dos recursos 
florestais (polo industrial de madeira, de frutas etc..) 
7- Fortalecimento da piscicultura local; 
8- Implantação do Dia da Macaxeira no calendário de atividade 
do município e incentivar os produtores a produzir farinha para 
diminuir a importação da farinha de outros estados; 
9- Implantação do programa de gradeação e calcareamento das 
propriedades rurais, com a criação de um ponto de venda de 
calcário em Porto Velho; 
10- Regularização Fundiária dos distritos; 
11- Instalação de poços artesianos para a população ribeirinha; 
12- Viabilização, junto às empresas de telecomunicação, da 
expansão da telefonia rural; 
13- Sequência ao programa de abertura e manutenção das 
estradas vicinais; 



14- Construção de sedes administrativas nos distritos tendo em 
vista a criação das subprefeituras; 
15- Sequência no programa de urbanização dos distritos; 
16- Ampliação do Programa de Transporte da Produção Agrícola 
Via Fluvial e Terrestre; 
17- Continuação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e 
ampliação para os pequenos produtores rurais; 
18- Implantação de viveiros para a produção de mudas nas 
comunidades rurais. 
19-Fortalecimento das ações da SEMAGRIC, e construção de um 
ARMAZEM GERAL. 
 

 
15-PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Implantação das subprefeituras visando facilitar as ações e a celebração do 
congresso do povo com a participação da população representada pelas 
associações, comunidades eclesiásticas, cooperativas, sindicatos e outros 
visando discutir o orçamento do município e sua aplicabilidade e 

incentivar à participação da sociedade na elaboração do orçamento 
municipal, através do Orçamento Participativo; 

1- Capacitação em gestão para os integrantes dos conselhos 
municipais; 

2- Fortalecimento da participação popular nos Conselhos Municipais; 
3- Melhoria na circulação das informações entre bairros sobre das 

obras que serão feitas; 
4- Criação de mecanismos para aproximar os secretários municipais 

subprefeito da população. 
  

16-RECURSOS HUMANOS- SERVIDORES 

PUBLICOS 
 

Valorizar os profissionais com melhores condições de trabalho, com 
programa de treinamento e qualificação profissional.  
Instituir o programa Qualidade de Vida no trabalho, objetivando estimular 
os colaboradores a mudarem seu estilo de vida,  adotando hábitos mais 
saudáveis, cuidando da saúde . 
 Manter canais de discussão permanente aberto com sindicato, bem 
como: 
 



  

 

1- Ampliar os programas de capacitação dos servidores nas diversas 
áreas; 

2- Instituição de uma mesa de negociação permanente entre 
Prefeitura e Sindicatos, estimulando o diálogo permanente entre 
servidores e o executivo municipal; 

3- Ampliação das políticas de valorização profissional; 
4- Criação de um programa de recuperação de funcionários 

dependentes químicos. 
 

 

17-POLÍTICAS AFIRMATIVAS 
 

Criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos e, 
1- Proposição e apoio a iniciativas que combatam a violência contra 

as crianças, jovens, mulheres e a homofobia; 
2- Instituição de programa para retirada de documentos pelas 

mulheres da zona rural. 
3- Instituição do Plano Municipal de Saúde para Criança e 

Adolescentes, inclusive para prevenir a gravidez indesejada na 
adolescência; 

4- Implantação de programas voltados para promoção da cidadania 
da população indígena do município. 

5- Implementação de programas de inclusão digital nos bairros; 
6- Fortalecimento da Casa Abrigo, divulgando seu papel junto à 

população; 
7- Realização de ampla campanha para combater a violência e 

divulgar os direitos das mulheres. 
8- Segurança no trânsito – Reduzir o número de acidentes de 

trânsito através de programas educativos e fiscalização in loco do 
trânsito urbano e distrital, assim como no ensino educacional 
teremos disciplina de trânsito, a secretária de transporte estará 
constantemente revitalizando as faixas de pedestres, placas e 
sinalizações nas vias públicas; 

9- Defesa da Mulher-A prefeitura através do CMDDM (Conselho 
municipal de defesa do direito das mulheres) fará convênio com 
o governo do estado para que a  Delegacia da Mulher funcione 
24 horas por dia com sala de acolhimento,  aumentar  abrigos  na 
capital e implantar nos distritos para a Mulher-Vítima,  



proporcionar cursos profissionalizantes para gerar independência 
financeira. 

 

18-PREVIDÊNCIA 

1-Auditoria no IPAM- Realizar auditoria nas contas do município e 
no Instituto de Previdência (IPAM) com objetivo de verificar o 
funcionamento e a aplicação dos recursos do sistema e obras 
inacabadas, fazer juntos ao TCE tomadas de contas; 

2-Terceiro setor - Fortalecer os convênios existentes com 
entidade filantrópicas e sem fins lucrativos, com o objetivo de 
melhorar o atendimento social à população. 
 
 

19-QUESTÕES SOCIAIS 

 
1-IDOSO – Melhora o atendimento da saúde geriátrica, com 
contratação de médicos especializados no setor; 
2-LGBTQI+ – Promover um debate permanente com os setores 
de segurança, direitos humanos, promoção social, educação 
entre outros, de forma a combater à homofobia evitando assim a 
discriminação e a repressão policial, garantindo o direito à 
expressão da identidade sexual; 
3-1° EMPREGO - Efetivar políticas para a geração de emprego 
com Carteira de Trabalho assinada e todos os direitos trabalhistas 
garantidos aos jovens que se iniciam no mercado de trabalho; 
4-Etnias - Incentivar empresas privadas a contratar jovens das 
mais diversas etnias aptos ao trabalho, para evitar a 
discriminação racial; 
5-Jovens mães – Incluir as jovens mães na escola e no mundo do 
trabalho; 
6-Atenção à infância - Garantir Berçários, creches, e assistência 
social que permita o desenvolvimento pleno dos filhos de 
trabalhadores; 
7-Passe Livre Escolar – Estabelecer o Passe Livre Escolar para 
aluno(a)s carentes. 
 

 



    20-ETNIA 
1-História de Negros e Índios – Introduzir no currículo escolar das 
escolas públicas a História da África e da cultura afrodescendente 
no Brasil, bem como a dos Povos Indígenas operários da estrada de 
ferro Madeira Mamoré; 
2-Educação para a diversidade – Incentivar o resgate da cultura 
popular por meio de atividades que contemplem a diversidade 
racial e cultural do país, visando coibir o racismo no início da 
formação dos indivíduos. 
3-Constituição de uma coordenadoria de Promoção da Igualdade 
Racial, vinculada ao gabinete ou secretaria de governo com caráter 
transversal.  
4-Programa de educação para as relações étnicas raciais 
trabalhando a implantação da Lei 10.639 e 11. 645 
5-Programa de saúde para a população negra 
6-Um povo sem memória, não será um povo livre resgate da 
memória negra da cidade.  
7-Políticas de enfretamento a intolerância religiosa 
8-Conselho Municipal da Igualdade Racial  
9-Programa de combate racismo institucional (Abordagem policial/ 
Ingresso no Mercado de Trabalho) 
10-Parceria com a Cultural na valorização da cultura negra   
Cotas no serviço público 

 

21-QUESTÕES URBANAS 
1-Mapeamento fundiário – Formalizar parcerias entre estado e 
município para elaborar seu mapeamento fundiário, bem como o 
plano diretor; 
2-Estatuto da Cidade - Criar mecanismos para orientar os munícipes 
no cumprimento do Estatuto da Cidade; 
3-Desenvolvimento habitacional – Incentivar políticas habitacionais 
ambientalmente corretas e solidárias para evitar a especulação 
imobiliária e exclusão social do trabalhador de baixa renda. 
Desenvolver políticas urbanas voltadas para a habitação popular 
ecologicamente correta (atendimento à legislação ambiental e de 
recursos hídricos), Propor ao governo do estado e federal, 
construção de casas populares do programa minha casa minha vida 
primeira etapa, ou um novo programa que o governo federal vier a 
proporcionar, paras famílias ribeirinhas e povos tradicionais. 



 

22-ESTRATÉGIAS DE AÇOES 
 

1- Criar uma agenda coletiva – entre governo e sociedade civil 
organizada – para a elaboração do Plano de Metas do Município; 

2- Definir políticas públicas de acordo com a vocação e as 
potencialidades de Porto Velho, priorizando a sustentabilidade da 
produção familiar e solidária e a fixação do homem a terra; 

3- Capacitar tecnicamente e instrumentalizar os órgãos públicos 
(capital e distritos); 

4- Fortalecer as representações das secretarias nos distritos, visando à 
agilização dos serviços e aproximação com a sociedade; 

5- Criar áreas administrativas nos distritos para decentraliza a 
administração, criando as subprefeitura dotando-as com recursos 
mínimos “ congresso do povo” e melhorando de vida para todos. 

6- Criar um departamento de imigração, incentivando a trabalhar com 
cooperativos . 
 
 

Outras ações  
Além de todas as ações e politicas publicas elencadas, o PSOL insere 

em seu programa de Governo as 50 PROPOSTAS 
FEMINISTAS . 
https://issuu.com/mulherespsol/docs/cartilha-mulheresdopsol 
 
Propostas elaboradas, fruto das inúmeras discussões efetuadas, pela 
setorial de mulheres do PSOL a nível nacional. 

 
A tônica da Administração será o diálogo permanente com todos os 
setores da sociedade visando a participação popular nas decisões . 
Nesse sentido o PSOL sai com candidatura própria, sem coligações, por 
entender que deve ser combatido a velha politica. 

 

 
 

https://issuu.com/mulherespsol/docs/cartilha-mulheresdopsol

