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INTRODUÇÃO 

O presente Plano apresenta as principais propostas dos pré-candidatos a Prefeito Mauro 

Ronaldo Flôres Corrêa (Coronel Ronaldo Flôres) e Vice-Prefeita Vilcilene Gil Caetano Melo 

(Pastora Cila) que compõem a “Coligação Um novo tempo para Porto Velho” que é composta 

pelos partidos Solidariedade e Partido Verde para a administração municipal no período de 

2021/2024. A larga experiência profissional do Coronel Ronaldo Flôres que até a sua juventude 

foi homem do campo, depois Oficial R/2 do Exército Brasileiro e por fim, Oficial da Polícia 

Militar do Estado de Rondônia onde galgou o posto de Coronel PM e exerceu o cargo de 

Comandante Geral da PMRO, tendo ainda no seu histórico de vida a formação em Bacharel em 

Direito especializado em Direito Penal e Processual Penal e Professor universitário, oportunizou 

que pudesse compor a sua equipe de trabalho com inúmeros profissionais com formações 

específicas em cada área de atuação das propostas que são elencadas nesse Plano e por isso 

perpassando ponto por ponto da administração municipal, que foram analisados e 

considerados de forma ampla neste documento. As propostas dos objetivos e metas que se 

pretendem alcançar foram traçados num contexto de médio e longo prazo para que as suas 

efetivas implementações sejam iniciadas após a investidura no cargo de Prefeito Municipal de 

Porto Velho. Buscou-se nesse Plano detectar os anseios dos munícipes de Porto Velho para que 

a futura gestão seja realmente um divisor de águas na vida de toda a população, buscando a 

retomada do crescimento econômico pós-pandemia sem se esquecer das ações públicas que 

levarão ao amplo desenvolvimento social com foco no atendimento e nas melhorias constantes 

da educação, da saúde, da segurança pública municipal, da assistência social, do 

desenvolvimento econômico, da agricultura, do meio ambiente, do saneamento básico, da 

infraestrutura, da mobilidade urbana, da habitação, da cultura e turismo, do esporte e lazer, da 

gestão administrativa, de pessoas e patrimônio, dos distritos e da ciência, tecnologia e 

inovação. Um ponto muito importante é que se buscará constituir e implementar parcerias 

diversas nos âmbitos público e privado de forma que estas parcerias sejam marcos de atuação 

mais efetiva no exercício da  responsabilidade social que cabe a cada um dos atores setoriais 

envolvidos. 

O atual momento da política nacional não mais permite prometer ações claramente 

inexequíveis e que por isso não possam ser cumpridas em benefício da coletividade, que já está 

por demais sacrificada nos seus direitos de não conseguir ter serviços de qualidade em todas as 

áreas de atuação dos setores municipais. Por outro lado, temos que nos preocupar com a 

retomada das ações que possam atrair os investimentos privados que proporcionem os 

programas efetivos para a geração de emprego e renda visando uma melhor qualidade de vida 

para todos os munícipes. Todas as ações governamentais, antes de serem implementadas, 

serão estudadas tendo como focos norteadores o diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e 

os projetos que indicarão as ações que deverão ser adotadas para a resolução dos problemas 

detectados. 

 



 

 

Por fim, são reafirmadas a transparência, a integridade e o respeito aos atos públicos e às 

pessoas como bases norteadoras da gestão que se iniciará, sendo que as ações serão definidas 

pelas prioridades elencadas em cada segmento da administração. A valorização do servidor 

público municipal fará com que cada um deles seja um agente replicador da mudança nesse 

processo de renovação para melhorar a retomada política do nosso município de Porto Velho. 

As mudanças são possíveis, desde que queiramos fazer diferente, escolhendo quem realmente 

possa mudar os nossos destinos. 

 

1. SAÚDE 
 

PROPOSTAS: 

• Implantar o sistema digital para o cadastramento de toda a população de Porto Velho, 
visando otimizar o planejamento e a gestão dos recursos públicos para melhorar a prestação 
dos serviços de saúde da rede municipal; 

• Oferecer condições para intensificação e melhoria no atendimento municipal de saúde, em 
especial frente aos cenários de pandemia e pós-pandemia de COVID; 

• Ampliação de contratações e valorização financeira dos profissionais e trabalhadores da 
Saúde; 

• Melhoria nas condições de trabalho, com oferta de quantidade adequada de materiais de EPI 
para os servidores; 

• Promover programa de humanização do atendimento em saúde pública; 

• Ampliar oferta de atendimento ambulatorial 24 horas; 

• Ampliar a estratégia de atendimento à Saúde da Família; 

• Complementar e ampliar o número de equipes de Atenção Básica nas unidades de saúde da 
rede municipal e qualificá-las para atenção a populações de maior vulnerabilidade, conforme a 
necessidade de cada território; 

• Implementar melhorias no atendimento à população dos distritos e localidades, em especial 
quanto à atenção primária; 

• Adquirir novas embarcações para melhorar o serviço às comunidades ribeirinhas;  

• Implantar, para os casos possíveis, o atendimento médico via telemedicina e interconsulta, 
garantindo melhor acesso da população ao atendimento nas UBS e UPAs; 

• Assegurar a cobertura de saúde bucal na rede básica, com ênfase no desenvolvimento das 
ações preventivas, e a continuidade do cuidado em todos os níveis de complexidade; 

• Reforçar a atenção à saúde da mulher, em especial quanto à prevenção do câncer de colo de 
útero e acolhimento às gestantes;  

• Buscar ações efetivas que visem reduzir a mortalidade infantil; 

• Desenvolver programas de atenção à saúde do idoso;  



 

 

• Expandir a rede de atendimento em saúde mental; 

• Assegurar o estoque de remédios que compõem a lista de fármacos de responsabilidade 
municipal;  

• Reestruturar a Vigilância Sanitária municipal, buscando a prevenção e controle de doenças. 

 

 2. EDUCAÇÃO 
 

PROPOSTAS: 

• Elaboração do novo Plano Municipal de Educação; 

• Implantar em toda a rede municipal de ensino, através das Parcerias Público-Privadas, a 
educação empreendedora, a educação ambiental e a educação para o trânsito; 

• Ampliar as vagas na Educação Infantil e Pré-Escola; 

• Incluir a disciplina de libras no ensino municipal desde a formação fundamental; 

• Buscar aumentar o investimento em alimentação escolar, bem como tornar obrigatória a 
inclusão de peixe no cardápio 1 (uma) vez na semana, realizando a compra direta do produtor, 
fortalecendo a economia do município; 

• Melhorar o transporte escolar (qualidade e rotas), bem como realizar de forma permanente o 

monitoramento por meio de GPS, mantendo a fiscalização efetiva da prestação dos serviços; 

• Ampliar, melhorar e/ou adequar a infraestrutura das unidades escolares (prédios, 

laboratórios, quadras, refeitórios, brinquedotecas etc.); 

• Valorizar os profissionais da educação por meio de capacitação profissional e implantação de 
um PCCS adequado à realidade do município; 

• Buscar, através de ações diretas, melhorias na qualidade de ensino e nos indicadores 
educacionais das escolas; 

• Dotar as escolas com mais equipamentos e tecnologias, promovendo educação para inclusão 

digital e possibilitando o alcance de bons resultados no índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB); 

• Estruturar as escolas da zona rural para estimular a permanência do aluno no campo com 

educação de qualidade; 

• Construir alojamentos para servidores que por ventura não morem na localidade rural, 

contendo equipamentos e mobiliário; 

• Monitorar de forma constante as estradas de acesso às escolas rurais, solicitando quando 

necessário a atenção da secretaria responsável pela manutenção e conservação das mesmas; 

 



 

 

• Construir creches conforme a demanda local, oferecendo melhor condição de atendimento 
ao público-alvo; 

• Realizar nivelamento específico de aprendizagem nos 3º e 5º anos para os alunos que 
apresentarem defasagem no conhecimento do conteúdo didático; 

• Implantar política de gestão democrática, com consulta à comunidade escolar que irá gerar 
lista tríplice para que o Prefeito escolha os ocupantes de cargos de direção. 

 

 

3. SEGURANÇA PÚBLICA  

 

PROPOSTAS: 

• Criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública para gerenciar as atividades da segurança 
dos bens, prédios e logradouros públicos, auxiliando e ampliando a atividade policial no 
município; 

• Melhorar o serviço de iluminação pública e limpeza dos terrenos abandonados, dificultando a 
disponibilidade de locais que possam propiciar o cometimento de crimes;  

• Reforçar o patrulhamento das áreas destinadas à convivência social, permitindo ao cidadão e 
à família tranquilidade para frequentarem os espaços públicos; 

• Implantar o sistema Olho Vivo, enfatizando o monitoramento eletrônico na cidade de Porto 
Velho, incluindo locais de grande concentração de pessoas (rodoviária, mercados, postos de 
gasolina etc.); 

• Conveniar com o Poder Público Estadual, através de projeto especial, o aumento do 
Policiamento Ostensivo nos espaços públicos, escolas e órgãos de saúde municipais; 

• Criar a Guarda Municipal para atuar na proteção à população e na prevenção à violência, 
proporcionando ainda a devida segurança às instalações do município e ao patrimônio público; 

 • Estabelecer o plano de proteção ao comércio, em conjunto com a CDL, os comerciantes e os 
órgãos estatais;  

• Oferecer segurança nas escolas com auxílio da guarda municipal;  

• Estimular a criação dos conselhos comunitários de segurança, visando a participação popular 
nas decisões importantes.  

• Apoiar projetos de ressocialização de egressos; 

• Criar nos distritos os Territórios de Paz, com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade social 
nessas localidades. 

 

 

 

 



 

 

 

4. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PROPOSTAS: 

• Reativar o Restaurante Popular Municipal; 

• Implantar projeto de segurança alimentar, em parceria com empresas e demais setores da 
sociedade, para auxiliar a população com renda familiar muito baixa; 

• Realizar o recadastramento de pessoas que utilizam o Cadastro Único, possibilitando acesso 
aos programas sociais administrados diretamente pela Prefeitura ou em parceria com o 
Governo Federal; 

• Implantar e disseminar os projetos de Economia Solidária, facilitando o serviço de inclusão 
produtiva; 

• Criar programas que visem a erradicação do trabalho infantil, o enfrentamento à violência 
sexual infanto-juvenil e a orientação para prevenção contra o alcoolismo e o consumo de 
outras drogas; 

• Instaurar programas de capacitação dos Conselheiros Tutelares e dos Gestores dos Conselhos 
Municipais; 

• Criar o Centro de Referência da Juventude; 

• Implantar projetos para os jovens, em parceria com os Bombeiros, Ministério da Defesa e 
Polícia Militar, sobre noções básicas de primeiros socorros e trânsito, prevenção às drogas, 
patriotismo, civismo e ações voltadas ao menor aprendiz; 

• Criar serviço de acolhimento para adultos e famílias em situação de vulnerabilidade, 
objetivando proteção e atendimento especializado, inclusive para mulheres em situação de 
risco e pessoas em situação de rua; 

• Elaborar programa em parceria com empresas, entidades e órgãos para inserção das 
mulheres e jovens no mercado de trabalho; 

• Revitalizar as instalações do Asilo Municipal, proporcionando maior conforto e condições de 
lazer e mobilidade aos idosos residentes; 

• Criar o Centro de Referência da Melhor Idade, para o serviço específico a pessoas idosas. 

• Instituir o Centro de Referência para Pessoas com Deficiência; 

• Reativar o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD). 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

PROPOSTAS: 

• Articular com as Entidades públicas e privadas o fortalecimento das micro e pequenas 
empresas; 

• Priorizar, observando a legislação vigente, a aquisição de bens e serviços de empresas 
instaladas no município; 

• Articular com a sociedade civil a implantação do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 
Porto Velho (CODEM PVH), visando a participação da Sociedade Civil Organizada na 
administração municipal; 

• Atrair indústrias para geração de emprego e renda; 

• Dotar o Setor Industrial com a necessária infraestrutura e com acessos adequados para a 

realização do processo produtivo, facilitando o escoamento dos artigos industrializados; 

• Orientar e auxiliar na criação de Cooperativas de Serviços, visando capacitar e qualificar mão 

de obra para a inserção no mercado de trabalho; 

• Construir um prédio com instalações adequadas para a instalação definitiva do camelódromo; 

• Fomentar o empreendedorismo com a implementação do Bairro Empreendedor. 

  

6. AGRICULTURA 
 

PROPOSTAS: 

• Criar Central de Abastecimento (CEASA), valorizando o homem do campo e possibilitando a 
venda direta da sua produção para o consumidor; 

• Promover e incentivar a criação de agroindústrias;  

• Oferecer frete gratuito, para que os produtores rurais da agricultura familiar possam adquirir 
calcário com preço mais acessível; 

• Subsidiar a distribuição do calcário para pequenos produtores cadastrados; 

• Estimular o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), associando as atividades agrícola e 
pecuária; 

• Qualificar o produtor rural para maior tecnificação das suas atividades; 

 



 

 

• Disponibilizar maquinário para melhoria da infraestrutura de pequenas propriedades rurais, 

facilitando a plantação e o cultivo; 

• Incentivar a recuperação de pastagens degradadas, evitando assim a queima desordenada; 

• Incentivar a agricultura familiar para que possa produzir e vender para o Poder Público, 

visando o consumo pela rede pública municipal, principalmente na Saúde, Educação e 

Assistência Social. 

 

7. MEIO AMBIENTE 
 

PROPOSTAS: 

• Desenvolver hortas e viveiros de mudas nas escolas, para que as crianças interajam com a 
ideia de cidade arborizada desde a infância; 

• Fomentar a oferta de mudas pelo viveiro municipal; 

• Equipar o Centro de Controle de Zoonoses e oferecer serviço de Pronto-socorro Veterinário 
Municipal; 
• Criar o Selo Municipal de Sustentabilidade, considerando as dimensões ecológica, econômica 
e social; 

• Sensibilizar a população através da Educação Ambiental formal e informal;  

• Fazer parceria com Universidade, Faculdades e o Instituto Federal, visando apoio nas áreas de 
educação ambiental, desenvolvimento de novas tecnologias e inovação na área; 

• Implantar a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) nos órgãos municipais, 
implementando práticas de sustentabilidade; 

• Captar recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério das Cidades, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fundação Nacional da Saúde 
(FUNASA), Fundação Banco do Brasil e Ministério da Justiça para fomentar e desenvolver novos 
projetos focados na preservação e manutenção das áreas ambientais nas zonas urbanas e 
rurais do município. 

 

8. SANEAMENTO BÁSICO  
 

PROPOSTAS: 

• Estabelecer parceria público-privada para construção de rede de esgoto; 

• Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos – PMSAB/PVH;  

• Criar o Comitê Municipal de Resíduos Sólidos – CMRS que será composto pelos Servidores do 
Poder Público Municipal que dialoguem com a temática;  



 

 

• Erradicar a situação do lixão com a implantação do Programa Lixão Zero e do Aterro Sanitário. 

• Estabelecer serviço de coleta, manejo e disposição final de resíduos sólidos nos distritos do 
Baixo Madeira que não são atendidos;  

• Implantar a coleta seletiva de lixo em larga escala;  

• Implementação da logística reversa dos resíduos conforme PNRS - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Resíduos eletroeletrônicos, medicamentos vencidos, embalagens, pilhas e 
baterias, pneus etc.); 

• Apoiar as cooperativas de catadores com equipamentos, capacitação, inclusão na rota de 
coleta de resíduos e galpão de triagem; 

• Levantar dados sobre o volume de resíduos nos canais, rios e balneários, visando analisar a 
necessidade de drenagem e implantação de ecobarreiras; 

• Implantar coletores nas principais vias e áreas de lazer e ecopontos espalhados pela cidade;  

• Criar o Fórum Porto-velhense de Resíduos Sólidos – FPVRS, que será composto pelos 
representantes da Sociedade Civil, do Poder Público, dos setores empresarial e acadêmico. 

• Fortalecer o sistema de limpeza pública no município;  

• Fortalecer o Programa Municipal de Educação Sanitária e Ambiental, visando à integração da 
rede de ensino local e comunidades. 

 

9. INFRAESTRUTURA 

 

PROPOSTAS: 

• Implementar a patrulha mecanizada para manutenção e conservação das estradas vicinais 
para escoamento da produção; 

• Desenvolver e manter uma infraestrutura adequada para acessibilidade de pessoas com 
deficiências, com calçadas e travessias adequadas; 

• Construir a infraestrutura necessária nas comunidades realocadas nos diversos conjuntos 
habitacionais instalados, mas não atendidos totalmente. 

• Contribuir para a ampliação, progressiva, da cobertura dos serviços de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário, de modo a garantir o acesso de toda a população a esses serviços; 

• Implantar fábrica de bloquetes para bloqueteamento de ruas e outros espaços públicos, 

utilizando mão de obra dos reeducandos, por meio de convênio. 

 

 

 

 



 

 

10. MOBILIDADE URBANA  

 
 

PROPOSTAS: 

• Oferecer às pessoas o acesso à cidade e aos distritos, por meio de sistemas de mobilidade    
seguros, confiáveis, inclusivos e sustentáveis. 

• Revitalizar o sistema de transporte rodoviário do município e distritos (rodoviária); 

• Construir ciclovias, ciclofaixas e áreas de passagens para pedestres, fomentando o Plano de 
Mobilidade Urbana de Porto Velho;  

• Construção de edifício garagem na área central; 

• Consolidar a gestão democrática como instrumento da mobilidade urbana (participação 
social); 

• Desenvolver infraestrutura logística para privilegiar o transporte coletivo, cicloviários e de 
pedestres; 

• Priorizar oferta de transporte público mais eficiente do ponto de vista funcional, social e 
ambiental; 

• Implementar as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana com o acompanhamento e 
participação da Sociedade Civil Organizada;  

• Ampliar o monitoramento para otimizar a fiscalização e o controle do trânsito visando a 
segurança e humanização do trânsito;  

• Reformar e reestruturar os terminais, abrigos, pontos de embarque/desembarque em 
conformidade com as diretrizes da política de mobilidade urbana;  

• Modernizar a rede semafórica, com a implantação de sinalização orientada pelo tráfego. 

 

11. HABITAÇÃO 
  
PROPOSTAS: 

• Estabelecer parcerias com o Governo Federal e com os movimentos pró-moradia para 

ampliação do Programa Casa Verde e Amarela no Município de Porto Velho; 

• Ampliar e acelerar o processo de regularização fundiária, mediante implantação de políticas 

de urbanização e legalização das áreas ocupadas. 

• Priorizar o atendimento de famílias com rendimentos mensais na faixa de 0 a 3 salários 

mínimos no que tange à construção e entrega de habitação;  

• Criar um programa de reforma de moradias para famílias com rendimentos mensais de até 03 

salários mínimos, inserindo as comunidades na execução dos trabalhos. 

 



 

 

12. CULTURA E TURISMO 
 

PROPOSTAS: 

5.1. CULTURA 

 Implementar uma gestão cultural participativa, envolvendo todos os atores ligados aos 

movimentos culturais; 

 Constituir efetivamente o Calendário Cultural de Porto Velho, considerando as novas 

manifestações culturais e fortalecendo as já existentes;  

 Cadastrar e identificar os artistas e os novos pontos de manifestações folclóricas e artísticas 

do Município de Porto Velho e seus distritos;  

 Organizar o estreitamento entre os grupos e o empresariado local, possibilitando parceria 

cultural; 

 Empregar de maneira democrática os recursos do Fundo Municipal de Cultura; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, ampliando a participação de entidades culturais 

e de classes; 

 Protagonizar efetivamente os seguimentos de Dança, Teatro, Música, Cultura Popular, 

Cinema, Artes Visuais, Artesanato, Circo, Culturas Indígena e Afro, Literatura e o nosso 

Patrimônio Histórico; 

 Propor novos Projetos, Editais e Prêmios que estimulem atividades culturais; 

 Resgatar Festivais Municipais, fomentando o surgimento de novos artistas e protagonistas 

do fazer cultural. 

 
5.2. TURISMO 

 Fomentar o turismo interno, possibilitando que o cidadão porto-velhense conheça seu 

município; 

 Apoiar a estruturação de pontos turísticos estratégicos na Zona Urbana e nos distritos; 

 Planejar iniciativas turísticas em consonância com o calendário cultural do município; 

 Organizar a promoção do turismo de eventos, fomentando os grupos e as nossas 

manifestações culturais; 

 Revitalizar as feiras e os mercados Central, Cai N’água e KM 1;   

 Melhorar a infraestrutura nos pontos turísticos na Capital, nos Distritos e localidades; 

 Estimular o turismo ribeirinho ecológico; 

 Catalogar novos pontos turísticos da nossa capital, seus distritos e localidades, estruturando 

e preparando tais locais para que se tornem estações de captação de visitações. 

 

 

 



 

 

13. ESPORTE E LAZER 
 

PROPOSTAS: 

• Criar e desenvolver cursos de capacitação e qualificação de técnico em todas as modalidades 
esportivas; 

• Fazer parcerias com acadêmicos nas áreas de Educação Física, Psicologia, Fisioterapia, 
Assistência Social e outras áreas, no sentido de viabilizar a realização de estágios profissionais 
nas associações esportivas e escolinhas de iniciação ao esporte; 

• Aproximar as escolas das comunidades através do esporte, sendo um dos objetivos a 
preservação dos espaços públicos esportivos no entorno das escolas; 

• Apoiar com logística os atletas, clubes e associações para participarem em competições 
nacionais; 

• Criar novos espaços para práticas esportivas, beneficiando a comunidade; 

• Reformar os espaços esportivos e de lazer já existentes, para a promoção da qualidade de 
vida da população; 

• Remodelar o Campeonato Interdistrital, com nova forma de disputa e maior valorização dos 
Distritos; 

• Fazer parceria com empresas e entidades, buscando dar melhoria de condições aos atletas de 
alta performance; 

• Estruturar as escolinhas esportivas nas diversas modalidades; 

• Realizar o campeonato municipal dos servidores nas diversas modalidades, com as finais 
programadas para o “Dia do Servidor” (28/10); 

• Incentivar o esporte e o lazer para pessoas com deficiência e necessidades especiais; 

• Criar e manter o Projeto Melhor Idade com Saúde para atender os idosos, incentivando a 
prática esportiva em locais que possam ter o acompanhamento dos profissionais da educação 
física e de outros que sejam necessários no desenvolvimento e controle da atividade; 

• Discutir com a comunidade esportiva outras demandas que tenham viabilidade e que possam 
ser implantadas. 

 

14. GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAS E DE PATRIMÔNIO 

 

PROPOSTAS:  

• Adequar o Gabinete da Vice- Prefeita para o efetivo exercício das funções e obrigações que 
lhe são atribuídas por lei, inclusive no auxílio direto ao Prefeito sempre que por ele for 
convocada para missões especiais; 

• Dotar o Controle Interno de mecanismos e sistemas para prevenir e combater efetivamente a 
corrupção; 



 

 

• Recriar a Fundação Escola do Servidor Municipal e implantar programas de capacitação e 
valorização profissional de todos os servidores; 

• Capacitar e qualificar os servidores do município em parcerias com a UNIR, IFRO, EMERON, 
Escola do Tribunal de Contas e outras instituições de ensino; 

• Efetivar a reforma administrativa com a valorização dos servidores públicos efetivos; 

• Reduzir a quantidade dos Cargos Comissionados; 

• Retornar as Funções Gratificadas, exercidas exclusivamente por servidores concursados; 

• Melhorar a eficiência na arrecadação com a modernização tributária; 

• Implantar e regulamentar o trabalho remoto, oferecendo ferramentas necessárias para sua 
realização; 

• Realizar concursos públicos para o provimento de cargos efetivos no município; 

• Melhorar a eficiência no gasto público, melhorando a gestão, com menos gastos e mais 
entregas; 

• Sistematizar eletronicamente a emissão célere de documentos públicos de interesse da 
população e das empresas (emissão de alvarás, licenças, autorizações, laudos de vistoria e 
outros); 

• Implantar o sistema do Táxi-Gov como solução inovadora na oferta de serviço de transporte 
no âmbito da administração pública, para atendimento de servidores e colaboradores em 
deslocamentos à serviço, acionado por meio de aplicativo, visando otimizar recursos públicos 
de forma sustentável, com foco no conjunto da eficácia, eficiência e efetividade; 

• Controle da localização e utilização de máquinas, equipamentos e veículos, portando 
autorização expressa de saída, uso e destino; 

• Realizar inventário geral, com o objetivo levantar, identificar, regularizar e controlar o 
patrimônio da Prefeitura; 

• Iniciar estudos sobre viabilidade de construção do CPA Municipal, visando diminuir os custos 

administrativos com imóveis particulares. 

 

15. DISTRITOS E LOCALIDADES  

 

PROPOSTAS:  

• Criar a Secretaria Distrital, objetivando atender os interesses dos distritos e localidades do 
município; 

• Melhoria nos serviços educacionais e de saúde nos distritos; 

• Implementar maior infraestrutura pública nos distritos e localidades. 

  

 



 

 

16. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

 

PROPOSTAS: 

• Implantar a Cidade Inteligente (Cidade Digital) fazendo uso de inovação e tecnologia para 
desenvolver e melhorar a prestação do serviço público aos cidadãos de Porto Velho; 

• Desenvolver aplicativos e softwares que facilitem a interação entre o Poder Público e o 

cidadão;  

• Ampliar e modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação da Prefeitura, priorizando 

o uso de softwares livres;  

• Implantar Núcleo de Apoio à Ciência e Tecnologia;  

• Fomentar a interação com o cidadão por meio de ferramentas tecnológicas para uma gestão 

mais participativa;  

• Dotar os prédios públicos de sistemas de produção de energia fotovoltaica, de forma a 

minimizar os gastos ao Município com a conta de eletricidade; 

• Oferecer internet gratuita em pontos públicos de Porto Velho.  

 


