
 

  

PALAVRA DO CANDIDATO A PREFEITO GENECI GONÇALVES PSTU 16  

EU ACREDITO EM UM SONHO: PORTO VELHO PARA O POVO E OS 

TRABALHADORES – 2019/2020.  

PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  

  

Em nosso programa de governo, reafirmamos os compromissos com as conquistas e a 

experiência das duas últimas décadas da administração municipal, apontamos a necessidade de 

melhorias em diversas áreas e setores e propusemos a busca e implementação de mecanismos de 

melhoria da qualidade dos serviços públicos.   

Era urgente que se iniciasse a construção de um plano de governo, objetivando dar maior 

eficácia à gestão pública e a possibilidade de projetarmos a cidade que queremos no futuro próximo.  

  A partir do programa de governo apresentado em 2012, do Plano Beiradeiro de Desenvolvimento 

Integrado, com a colaboração de um conjunto de especialistas, pesquisadores, gestores públicos, 

privados, lideranças políticas, sociais, com o objetivo de criar um planejamento estratégico para a 

cidade de Porto Velho.  

No nível de curto e médio prazo para Porto Velho, metas e resultados, abrange 15 áreas de 

resultados e 40 projetos sustentadores que estão balizando as políticas e ações da Prefeitura de 2013 

a 2016. Com ele, busca-se uma maior eficácia nas ações, políticas urbanas e sociais e em todos os 

serviços prestados pela Prefeitura.  

Para isso, uma metodologia de acompanhamento e gerenciamento de cada um dos projetos 

foi amplamente discutida e acordada entre todos os envolvidos, bem como uma definição clara de 

metas e resultados almejados. Os resultados podem ser  

acompanhados pela população por meio da internet, o que garante mais transparência à gestão dos 

recursos públicos.  



O de longo prazo visa a um projeto de 04 anos, procurando definir e estabelecer indicadores e 

objetivos para a cidade que queremos ter em 2013 e 2016.  

Este planejamento possibilitará a identificação e antecipação de tendências e desafios em todos os 

setores da vida da cidade nas próximas décadas. Com estes balizamentos poderemos não só sonhar 

com a cidade que queremos, mas temos a possibilidade de construí-la efetivamente, Porto Velho 

socialista e para os trabalhadores. No prumo do Grande Arquiteto do Universo, o Deus Todo Poderoso 

o grande financiador de minha campanha.  

  

1. AGRICULTURA E PECUARIA  

• Aquisição de tratores para fortalecer a agricultura familiar;   Aquisição de novos 

implementos agrícolas;  

• Construção de local para realização do clube do agricultor;  

• Criar o Balcão do Agricultor;  

• Criar o Conselho Municipal de Agricultura;  

• Ampliar os técnicos em convênios com órgão de Governo;  

• Incentivar agroindústrias familiares;  

• Apoiar o Projeto Microbacias;  

• Oportunizar o Acesso ao crédito rural;  

• Oportunizar a melhoria da renda do produtor rural;  

• Oportunizar cursos profissionalizantes;  

• Oportunizar e fortalecer o associativismo e cooperativismo rural;  

• Apoiar programas de incentivos em agricultura (Sementes de Adubação, Distribuição de 

calcário, programa de reflorestamento, piscicultura, fruticultura, inseminação artificial);  

• Terceirização de maquinário para ampliar o atendimento ao agricultor;  

• Estabelecer um percentual mínimo da receita para investimentos na Agricultura;  

• Oportunizar eventos na área da agricultura;  

• Fazer parceria entre os três Entes Federados para o fomento, melhoria e incentivo de todo o 

rebanho visando maior produtividade com sustentabilidade;   

• Criar parceria para a legalização fundiária das pequenas propriedades rurais junto ao INCRA;   

• Criar uma agenda positiva buscando parceria pública privado com sistema (S), e com os (Três 

Entes Federados) para fomento das indústrias de laticínio, curtume, frigoríficos e derivados;  

• Criação do laticínio municipal metade do poder público e 50% produtores rurais visando ao 

cooperativismo;  



• Criar o projeto de tanques rede nos lagos das usinas de Santo Antônio e Jirau no rio madeira, 

rios e afluentes incluindo os ribeirinhos neste projeto e produzindo toneladas de peixes para o 

Brasil e o mundo.      

      

2. ESPORTES E LAZER   

• Adquirir equipamentos de treinamentos esportivos;  

• Criar escolinhas para práticas esportivas;  

• Realizar eventos esportivos no município (Jogos Abertos);  

• Construção de espaços de Lazer para todas as idades;  

• Construir um Estádio Olímpico Municipal para a prática de diversas 

modalidades esportivas em parceria com os três entes federados;  

• Construir parques infantis nas comunidades;  

• Construir academias ao ar livre com acompanhamento profissional;  

 Construir espaços temáticos de lazer e esporte.  

• Construção polos e centros olímpicos municipais com inclusão de todas as modalidades com 

acompanhamentos de profissionais qualificados;  

• Construção de praças temáticas, atividades físicas, incentivo e acompanhamentos de 

profissionais qualificados;  

• Inclusão de guardas municipais na guarita dos parques temáticos;  

• Apoio financeiro a atletas de ponta que se destacam no cenário nacional com bolsa;  

• Construção de um espaço público municipal para festas populares;  

   

3. SEGURANÇA PÚBLICA  

• Criação da guarda municipal;  

• Anjos da comunidade, pessoas treinadas pela PM/RO para fiscalizar e denunciar os delitos e 

tráfico de drogas, essas pessoas não seriam identificadas e ficariam a serviço da comunidade e 

da PM/RO.    

• Reverter multas de trânsito da (SEMTRAN) em serviços comunitários para população;  

• Acabar com as indústrias das multas abusivas da capital de trânsito e qualificar os agentes para 

educação do transito;  

• Valorização dos cargos e salários dos funcionários da (SEMTRAN);  

• Monitoramento em vídeo em pontos críticos da cidade – câmeras de monitoramento em 

parceria com (PM/RO).   

• Criação da guarda mirim para trabalhar em escolas com palestras e trabalho voluntário em 

parceria com o PROERD;  

• Segurança preventiva, por intermédio de parceria com projeto piloto (PROERD da PM/RO);  



• Criar o projeto de socialização de menores e adultos infratores com inclusão social, parceria 

público privada para o mercado de trabalho;  

  

4. EDUCAÇÃO   

• Ampliar o pré-escolar para atendimento com creches;  

• Construir espaço recreativo para as crianças;  

• Disponibilizar uniformes;  

• Merenda de qualidade;  

• Transporte escolar de qualidade (renovar a frota com ar e com acessibilidade);  

• Manter apoio pedagógico;  

• Capacitação e formação continuada aos educadores e oferta de mestrado e doutorado em 

parceria com as PUCS, Federais e outras instituições internacionais;  

• Oportunizar material didático e pedagógico de qualidade;  

• Oportunizar cursos de informática e acessos a outros cursos profissionalizantes;  

• Oportunizar aos alunos atividades extracurriculares;  

  Oportunizar Auxílio deslocamento para universitários e cursos técnicos;  

• Valorização e plano de cargos de salários dos professores e servidores públicos municipais 

equiparar com salário do Distrito Federal reduzindo os cargos de comissão que hoje são 

milhares em Porto Velho que onera os cofres públicos;  

• Ampliação da infraestrutura das escolas e ampliar os projetos em andamento, educação 

integral;   

• Acompanhamento de distribuição da merenda escolar, transparência e monitoramento popular 

com os (CONSELHOS);   

• Informatizar as salas de aulas das escolas municipais com (datashow) e uso das novas 

tecnologias da informação para facilitar à didática e o ensino, salas com ar condicionado e uso 

de tabletes com alunos através leitura digital;  

• Proposta de inclusão de verbas para os distritos e eleição direta dos Administradores e diretores 

de escolas;   

• Qualificação continuada de técnicos, pessoal de apoio que atuam na educação;  

• Criação centros de aulas de reforço para os alunos da rede municipal em parceria com as 

associações de moradores com instrutores contratados e estagiários da Universidade Federal e 

outras (IES).   

  



5. SAÚDE   

• Manter e ampliar os itens que compõem a farmácia popular;  

• Pronto atendimento no período noturno, nos finais de semana e feriados;  

• Auxilio de compra de medicamentos para os pacientes;  

• Contratação de Farmacêutico;  

• Pagamentos de exames laboratoriais solicitados por profissionais médicos em 

regime de urgência;  

• Auxilio para exames de média e alta complexidade (Tomografias, ressonâncias 

magnéticas de urgência);  

• Ampliar o valor de repasse para com parceria entre os (Três Entes Federados);  

• Atendimento especial aos estudantes do município (Kit saúde);  

• Continuar o programa de próteses dentárias (dentaduras) até atingir 100% das 

pessoas necessitadas e após sua conclusão iniciar o programa de tratamento  

Ortodôntico (aparelho);  

  Oportunizar atendimentos em centros de odontologia para procedimentos não 

realizados no setor;  

  Instituir o serviço de tratamento de canal no setor;  

  Instituir programa de saúde bucal ás crianças desde o nascimento;  

  Programa de prevenção do câncer de colo de útero e mamas;  

  Pagamento de todas as mamo grafias e (ultrasons) necessários à prevenção do 

câncer de mamas solicitadas pelo especialista;  

  Trabalho com as gestantes com pagamento de todos os (ultrasons) necessários 

durante a gestação;  

  Auxílios para consultas oftalmológicas;  

  Auxílios para aquisição de óculos ou lentes;  

  Melhoria nas instalações físicas das policlínicas;  

  Unidade de tratamento móvel que atenderá todas as localidades;  

  Criar programa de saneamento básico;  

• Choque de moralização colocando em público - transparência pública, humanização 

valorização e qualificação dos servidores públicos de saúde;  

• Viabilização de convênios com faculdades de medicinas em todo o Brasil para trabalhar com 

os estagiários na rede de saúde de Porto Velho;   

• Parceria internacional com os médicos cubanos para contratação emergencial para atender a 

saúde preventiva e comunitária;   

• Mudar a forma de atendimento de saúde da família;   

• Manter parceria pública Município com os (Três Entes Federados).  



• Capacitação de voluntários nos bairros para atendimento emergencial de primeiros socorros 

com auxílio das associações de moradores e ministração das aulas com o corpo de bombeiro 

militar e PM comunitária, estagiários da (Fimca), (São Lucas) e (UNIR) dos cursos de 

medicina e enfermagem.        

  

6. CULTURA E TURISMO   

• Desenvolver as potencialidades do turismo eco-rural, religioso, náutico e Agroindustrial;  

• Ampliar e divulgar as rotas turísticas no município;  

• Recuperação das matas ciliares;  

  Incentivar oficinas de música, teatro, violão, pintura, etc.;  

  Fazer parcerias com escolas de música com a criação do programa bolsa de 

talentos;  

  Oportunizar cursos de jardins e paisagismo para embelezamento de propriedades 

e da cidade;  

  Dá condições e abrir concurso para (turismologo) para atender turistas e catalogar 

nossos pontos turísticos.  

  Potenciar por intermédio uma página na internet de nossos pontos turísticos;  

• Projeto de trovadores e menestréis, fomentar, incentivar, criar uma bolsa municipal para esses 

artistas;   

• Leitura itinerante com bibliotecas móveis para atender os bairros carentes próximos a escolas 

municipais;   

• Sarau cultural, por intermédio de eventos de pintura, música, fomentando e valorizando os 

poetas locais regionais;  

• Abrir o incentivo para crianças e adolescentes terem acesso às crônicas, desenhos, e incentivo 

ao humor popular;  

• Bolsa de incentivo à produção de obras literárias, músicas regionais e dança;  

• Fazer parcerias com circuitos culturais nacionais;  

• Resgate e incentivo às fanfarras municipais escolares;  

• Inclusão e implementação as atividades de pessoas deficientes aos projetos de artesanato 

atingindo os distritos;   

• O fortalecimento da música instrumental e valorização dos profissionais e alunos da escola de 

música Jorge Andrade e seus núcleos, ampliando aos distritos com pagamento de horas extras 

aos professores;  

• Fortalecimento da identidade cultural de Porto Velho;  

• Implementação de recursos para divulgação de ecoturismo e preparação de profissionais 

capacitados, criar espaços em hotéis de selva;   



• Criar uma agenda de trabalho e catalogar todos os hotéis, espaços, parques ecológicos, rios e 

todos os pontos turísticos e a prefeitura dará suporte, por intermédio da criação da Secretaria 

Municipal de Turismo;  

  

  

7. AÇÃO SOCIAL   

• Oferecer cursos às famílias do programa Bolsa Família e Fome Zero;  

• Buscar parcerias para desenvolver projetos de habitação para construção de casas 

populares com as entidades sociais;  

• Ampliar os espaços físicos e trabalhar com oficinas (música, dança, teatro, 

escola aprendiz, programa de produção);  

• Assessorar, apoiar grupos de mães, mulheres, jovens, LGBT e idosos;  

• Acesso dos idosos ao lazer;  

• Disponibilizar atendimento para os portadores de necessidades especiais 

(transporte especial);  

• Criar o Conselho Municipal da Mulher;  

• Oferecer cursos profissionalizantes, programas artísticos e culturais aos jovens;  

• Estabelecer parcerias com os (Três Entes Federados) para cursos aos munícipes; 

Fortalecer e ampliar os CRAIS;   

• Manter parceria com os (Três Entes Federados);  

• Manter o atendimento dos dependentes químicos e moradores de rua;  

• Ampliar os programas de renda, por intermédio dos projetos sociais;  

• Promover o desenvolvimento humano e social;  

• Capacitação profissional e estabelecer parceria (IEL), (SESI), (SENAI), (IFRO/RO), 

(UNIR/RO), (IES - PARTICULARES).  

• Criar projetos de lei junto com vereadores para contratação de pessoas especiais, deficientes 

e jovens;   

• Aprimorar o atendimento público junto à população;  

• Criar um centro de referência do idoso, mulheres, criança, jovens, LGBT;  

• Facilitar acesso à população aos programas de ação social;  

  

8. INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES   

• Criar o parque de máquinas;  

• Abrigos de Passageiros em todas as comunidades;  



• Realizar serviços de infraestrutura e saneamento básico;  

 

• Coleta de lixo reciclável;  

• Distribuição de água potável para os munícipes;  

• Prestação de serviços de horas máquina;  

• Melhorar as estradas do interior e o acesso até as propriedades rurais;  

• Mobilidade urbana e acessibilidade;  

• Priorizar o atendimento aos idosos;  

• Ônibus maiores novas alternativas de transportes urbanos, por exemplo, VLT;  

• Programa de água encanada com ruas asfaltadas e esgoto;  

• Potencializar nossa vocação natural do rio madeira, preservando;  

• Aterro sanitário sustentável;  

• Resgate dos nomes das ruas e mudança de nomes de ruas com nome dos 

pioneiros de Rondônia;   

  

9. COMÉRCIO E INDÚSTRIA   

• Apoiar o comércio no desenvolvimento da economia local;  

• Incentivar a ampliação e implantação de empresas e indústrias no município com 

investidores locais ou de fora;  

• Ampliar a área Industrial;  

• Realização da (Expo Porto), valorizando o comércio, a indústria, as 

agroindústrias, agricultura e dando destaque regional ao evento;  Construir em 

parceria indústrias de laticínios em Porto velho;  Promoção de eventos que 

valorize as frutas da região.          

  

  

  

  

  

  

10. MEIO AMBIENTE   



• Plano de gestão (eco-ambiental) com educação nas escolas e conscientização;   

• Racionalização eficiente e economia de energia, por intermédio da energia solar nas 

secretarias, escolas e prédios do governo;  

• Fazer cumprir as leis já existentes, para as empresas de grande porte no trato da rede de esgoto, 

ou seja, tratar o esgoto antes de jogar na cidade e Rio Madeira nosso rio sagrado;  

• Captação e tratamento do esgoto através do projeto piloto antes de jogar no rio madeira;  

• Recuperação de áreas degradadas existentes;  

• Restauração do parque ecológico um patrimônio esquecido de Porto Velho;  

• Criação de parques temáticos;  

• Colocar em prática o código do Meio Ambiente;  

• Aterro sanitário;  

• Potencializar a educação sobre o lixo;  

• Investir nos catadores de lixo e cooperativas de reciclagem;  

• Hortas comunitárias;  

• Educação ambiental nas escolas como disciplina extracurricular;  

   

11. GESTÃO PÚBLICA  

. Transparência do dinheiro público e efetivar a participação popular seguindo como exemplo a 

CAERD;  

.  Fortalecer os pregões eletrônicos e transparência de licitações públicas tirando os vícios e 

favorecimentos;  

.  Extinção de cargos de comissão e abertura de concursos públicos;  

.  Limitar os cargos de confiança do Município;  

.  Ampliar a gestão participativa, onde o povo opina, vota, ajuda nas decisões quanto à aplicação 

do dinheiro publico municipal e efetivá-lo sem interferência de empresários ou técnicos;  

 .  Material de apoio de uso continuo da prefeitura;   

  

12. MINERAÇÃO  

.  Criar uma parceria com os (Três Entes Federados) para fiscalizar onde é explorado areia, brita, 

argila, cascalho e procurar a legalização destas áreas;  

 . Procurar parceria entre os (Três Entes Federados). Para legalização e fortalecimento dos 

garimpeiros que trabalham na extração de ouro do rio madeira e em outras áreas. Hoje esses 

profissionais são tratados como marginais, devemos mudar esta mentalidade, pois, são 

trabalhadores e, acima de tudo, são brasileiros;  



  .  A prefeitura visa entrar com ação para fortalecer a exploração das áreas que estão dentro do 

município de Porto Velho que estas áreas fiquem na tutela do município e  

que possa ser usada de maneira sustentável;  

  

13. TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA.   

. Quebra do monopólio das empresas, abertura de novas concessões públicas para novas empresas 

de ônibus;  

. Aumentar a qualidade do atendimento e implantação de ar - condicionados em todos os ônibus;  

. Passe livre as famílias beneficiadas com projetos sociais abaixo da linha da pobreza;  

. Liberação de lugares reservados para obesos e deficientes;  

. Ônibus gratuitos para levar moradores e turistas para pontos turísticos;  

. Meia passagem nos finais de semana para todos;  

. A construção da linha de transporte (VLT) que liga zona sul e leste ao centro da cidade;  

  

15. CRIAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS, COM ELEIÇÃO DIRETA NA ZONA NORTE, 

SUL, LESTE E OESTE DE SUBPREFEITOS.   

o  SEDE DA ZONA SUL   

o  Criação do Balcão Agroindustrial;  

o  Apoio às hortas comunitárias;  

o  Melhoria no salão de festas da Sede;  

o  Acostamento e ciclovia nas rodovias;  

o  Apoio às associações de moradores;  

. LINHAS: COCA COLA E COLÔNIA DO JAPONES.  



o Melhoria na Rede de água, poços artesianos ou Caerd; o 

 Melhoria no campo de futebol da colônia viçosa; o 

 Adequação da escolinha para reuniões; o  Manutenção das 

linhas que dão acesso a estas colônias agrícolas.  

o Fortalecer as festas tradicionais das duas colônias na zona 

sul de Porto velho.  

   . LINHAS: ZONA LESTE.   

o Apoio ao turismo eco-rural; o  Telefone rural; o 

 Apoio em projetos de habitação; o  Programa de incentivo 

ao agricultor; o  Patrulha comunitária e rural;  

. LINHA: CUJUBIM.  

o  Ampliar o salão da comunidade;  

o  Telefone rural;  

o  Valorização da mão de obra local;  

o  Atenção especial ao Idoso;  

o  Incentivo a piscicultura;  

o  Patrulha rural;  

o  Insumos agrícolas;  

o  Empréstimos de tratores para agricultura familiar;  

o  Transporte coletivo para a linha;   

. LINHA: ZONA NORTE.   

o  Melhoria no salão da comunidade;  

o  Central telefônica;  

o  Iluminação na sede da comunidade;  

o  Reforma da escolinha para reuniões;  

o  Incentivos à adubação orgânica;  

o  Fortalecimento e manutenção da estrada do Belmonte;  

o  Incentivar a piscicultura;  

o  Rede de água e esgoto;  

o  Manutenção do ramal do Joana D’arque;  

o  Fortalecimento e distribuição de insumos agrícolas;  

o  Empréstimo de Tratores para agricultura familiar;  

. LINHA: ZONA OESTE.   

o  Melhoria no pavilhão de festas da comunidade;  



o  Melhoria no pavilhão da comunidade evangélica e católica;  

o  Programas de melhoria na habitação;  

o  Atenção especial a idosos;  

o  Transportes a eventos realizados pela administração;  

o  Ampliação da rede telefônica;  

o  Oportunizar rotas para trabalho;  

o  Empréstimo de tratores para agricultura familiar;  

o  Distribuição de insumos agrícolas;  

o  Incentivar a piscicultura;  

. DISTRITOS:  

. JACY - PARANÁ  

o  Conclusão do salão comunitário;  

o  Treinos desportivos descentralizados;  

o  Incentivar na agricultura familiar;  

o  Empréstimo de tratores para agricultura familiar;  

o  Incentivar criação de peixes;  

o  Incentivar a criação de boi confinado;  

o  Melhoria no campo de Futebol;  

o  Melhorar a quadra de esportes;  

o  Apoio ao grupo de jovens;  

o  Calçamento na sede da comunidade;  

o  Construção do hospital do distrito;  

o  Água encanada da Carde;  

o  Rede de esgoto;  

o  Atendimento móvel da SAMU;  

o  Médicos 24 horas;  

o  Saúde da família;  

o  Saúde preventiva;  

           . EXTREMA;  



o Construção de salão de festas da comunidade; o 

 Reforma da escolinha para reuniões; o 

 Incentivar a criação de boi confinado; o 

 Incentivar a produção de peixes; o 

 Empréstimos de tratores agrícolas; o 

 Incentivar a indústria de laticínios; o 

 Água da caerd; o  Rede de esgoto;  

o Policiamento comunitário municipal;   

. PONTA DO ABUNÃ;  

o Adequação do espaço existente a prática 

esportiva; o  Reformar as escolas; o 

 Pavimentação e iluminação da sede da 

comunidade; o  Incentivar a nucleação da criação 

de bezerras; o  Incentivar a criação de gado confinado; 

o  Incentivar a criação de peixes;   

  

. BAIXO E ALTO MADEIRA;  

o Adequação do espaço existente a prática esportiva; o Reformar as 

escolas; o Pavimentação e iluminação da sede da comunidade; o 

Incentivar a criação de gado confinado; o Incentivar a criação d peixes 

com tanques redes; o Barco hospital; o Barco hospital; o Ampliar o 

projeto de transporte fluvial dos estudantes; o Fortalecimento das festas 

populares; o Eleição nos distritos; o Saúde preventiva; o Médico 24 

horas; o SAMU fluvial;  

  


