
 

PLANO DE GOVERNO 

 

“ JARU É DO POVO” 

 

AGORA É 28 – PRTB 

 

SANTANA – PREFEITO 

ELIAS TEIXEIRA – VICE-PREFEITO 

  

JARU/RO – ELEIÇÕES 2020 

 



  SEBASTIÃO FERREIRA SANTANA – 

Nascido em 11 de maio de 1958 em Manaus - AM, filho de Lilita Ferreira 

Santana – Professora e Cartorária e Alvaro de Oliveira Santana – 

Telegrafista do Exército Brasileiro, casado, pai de quatro filhos, de 

religião católica, chega em Jaru na década de 1990. Empresário e 

jornalista atuou na Rede Amazônica de Televisão, afiliada à Rede Globo, 

montou seu próprio canal de televisão no município de Alto Paraíso, que 

teve como nome TV Cidade, canal 05, afiliada a antiga TV Manchete, 

depois transferiu o canal para o município de Ariquemes onde trabalhou 

por dezesseis anos como afiliada da antiga CNT – Central Nacional de 

Televisão, montou a TV Cidade nos municípios de Machadinho do Oeste, 

Ji-Paraná, Cerejeiras e Costa Marques, adquiriu um canal de televisão em 

Ouro Preto do Oeste e depois iniciou os trabalhos televisivos em Vilhena 

e em Jaru com os canais SBT  e atualmente Rede TV. Em sua trajetória de 

vida teve a oportunidade de conhecer grande parte do Brasil e suas 

particularidades como também através de intercâmbio cultural viajar para 

Europa, em Genébra, Suíça, Lyon, França, Alemanha, Espanha entre 

outras, onde conheceu  a Sede das Nações Unidas, a Organização 

Internacional do Trabalho, e ONGs de assistência humanitária.  Com toda 

sua experiência de vida irá oferecer para os munícipes de Jaru a 

oportunidade de uma administração humana e futurista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM AO POVO DE JARU 

 

Assumir a responsabilidade de coordenar os trabalhos das oito 

secretarias propostas para o desenvolvimento do município de Jaru é 

missão nobre.  Estar prefeito é se doar à municipalidade, é estar disposto 

e disponível às necessidades de um povo que acredita que com a 

humildade, diálogo e sabedoria pode-se avançar rumo a uma sociedade 

mais justa e humana.  O compromisso com o progresso de Jaru é a soma 

dos esforços do Prefeito, seu vice, secretários, vereadores 

representantes no executivo e legislativo estadual e federal, Poder 

Judiciário, Ministério Publico, Tribunal de Contas e acima de tudo da 

representatividade do povo na base, nos sindicatos, associações, 

cooperativas, institutos, igrejas, ONGs e no contato diário com cada 

cidadão que almeja um município de oportunidades.  Prioridades, visão 

empreendedora, economia e temor a Deus são requisitos básicos para 

uma administração pública que visa tornar seu município um local de 

desenvolvimento, dar condições básicas para a construção de um futuro 

com mais igualdade social, valorização profissional, fomento de emprego 

e renda, é abrir Jaru para o mundo globalizado.  É momento do diálogo, 

do resgate da economia popular, da abertura de novas empresas de um 

município que atraia investimentos e fomente turismo, meio ambiente, 

emprego, cultura, esporte, educação, saúde, agricultura e acima de tudo 

valorize o cidadão jaruense que com trabalho e em busca da 

concretização de seus sonhos contribuiu para termos o Jaru que temos 

hoje.  Priorizar os programas governamentais em andamento, zelar pela 

organização e respeito, pelos recursos financeiros que serão aplicados 

com responsabilidade e ser rigoroso com ações que venham a trazer 

prejuízo às contas públicas é o caminho para uma administração popular.  

Nosso compromisso, agora é com o Jaru do futuro. Que Deus nos 

abençoe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIAS 

JARU COM MAIS SAÚDE – SEMUSA (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE) 

 

JARU COM EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO – SEMAPLANF ( SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA) 

 

JARU COM PROGRESSO NO CAMPO – SEMAGRI (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA) 

 

JARU PRESERVA O MEIO AMBIENTE E FOMENTA O TURISMO – 

SEMMATUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO) 

 

JARU COM EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRESSO – 

SEMECEL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER) 

 

JARU COM ASSISTENCIA SOCIAL – SEMDES (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) 

JARU COM MAIS INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO SEGURO – SEMINFRA 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA) 

JARU COM GABINETE ABERTO PARA O POVO – SEGAP (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GABINETE) 

 



  JARU COM MAIS SAÚDE – SEMUSA 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 Solicitar e implantar o Centro de Atendimento Ortopédico - Gestão 

junto ao Governo do Estado, Senadores, Deputados Estaduais e 

Federais; 

 

 Ampliar e equipar o setor de coleta de sangue em Jaru – Gestão 

junto ao Governo do Estado através da FHEMERON (Fundação de 

Hematologia e Hemoterapia de RO) e Deputados Estaduais; 

 

 

 Contratação de médico Geriatra para atenção da rede pública de 

saúde e atenção de cuidados para o Lar do Idoso – Gestão junto ao 

Governo do Estado através da SESAU (Secretaria de Estado da 

Saúde); 

 

 Aquisição de veículos adequados para transporte de pacientes em 

tratamento fora do domicílio – Deputados Estaduais, Federais e 

Senadores; 

 

 Implantação do atendimento médico de emergência – Governo do 

Estado através da SESAU (Secretaria de Estado da Saúde); 

 

 Implantação do Serviço Público de Remoção de Doentes – 192 – 

Recurso Próprio; 

 

 Construção do Centro de Zoonose e Vigilância Sanitária – 

Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Aquisição de veículo para atendimento médico e odontológico 

itinerante nos bairros e distritos - Deputados Estaduais, Federais e 

Senadores; 

 



 

 Incentivo para capacitação dos profissionais da área da Saúde – 

Recurso Próprio; 

 

 Aquisição de aparelhos modernos para auxiliar no atendimento 

médico – Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Implantar o Centro de Especialidade Odontológica – CEO – Gestão 

junto aos Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Implantar a Junta Médica em Tarilândia – Recurso Próprio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARU COM EMPREGO, RENDA E 

VALORIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO – SEMAPLANF ( SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E FAZENDA) 

 Redução de cargos em comissão; 

 

 Implantar o Programa Poupança do Funcionário Público – Recurso 

Próprio obtido através da economia de material de consumo, gasto 

com fornecimento de energia e água, aumento de matriculas no 

ensino infantil e fundamental e melhoria do IDEB (Índice de 

desenvolvimento da Educação Básica); 

 

 Reajustar o auxilio saúde do funcionário público – Recurso Próprio; 

 

 Implantar o auxilio transporte para os funcionários públicos – 

Recurso Próprio; 

 

 Implantar o auxilio mestrado para professores da rede municipal – 

Recurso Próprio; 

 

 Regularizar a carreira do funcionário público com planejamento; 

 

 Regularização de loteamentos; 

 

 Renegociação de dividas junto aos órgãos governamentais, 

Energisa, Caerd entre outros; 

 

 

 



 Renegociação de pagamento de tributos e impostos municipais 

junto aos moradores, comerciantes e industria; 

 

 Ampliar prazo e parcelamento para pagamento de impostos 

municipais;  

 

 

 Retorno do desconto em folha de pagamento dos funcionários 

públicos da mensalidade sindical do SINDSMUJ (Sindicato dos 

servidores públicos municipais de Jaru), desde que autorizado pelo 

servidor; 

 

 

 Revogação e reestruturação de leis e/ou decretos que causam 

prejuízo ao funcionário público e onera a administração municipal -

mudança promovida pelo representante da Prefeitura, Câmara de 

Vereadores e SINDSMUJ; 

 

 Revisão de processos administrativos, sindicâncias e outras ações 

que venham a desestabilizar o funcionário público e a 

administração municipal; 

 

 

 Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos 

para assegurar recursos na esfera estadual e federal com auxilio de 

funcionário público estatutário – Recurso Próprio; 

 

 Fomentar o atendimento e orientação ao funcionalismo público, 

evitando assim, transtornos para o funcionário e a administração 

pública; 

 

 

 

 

 



 

 Implantar o Programa de Incentivo para Instalação de Indústria e 

Comercio de Jaru, com a parceria da ACIJ (Associação Comercial e 

Industrial de Jaru), SESI (Serviço Social da Industria), SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), FIERO (Federação 

das Industrias do Estado de Rondônia), IEL (Instituto Euvaldo Lodi), 

FECOMERCIO (Federação do Comercio do Estado de RO), SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e 

Câmara de Vereadores; 

 

 Implantar o Programa de Incentivo de Criação de Associação de 

Bairros – Recurso Próprio e da Câmara de Vereadores; 

 

 Solicitar a instalação do PROCON (Programa de Proteção e Defesa 

do Consumidor) – Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Instalar a Guarda Municipal com o Disque 153; 

 

 Revisar e atualizar o Plano Diretor do Município – Recurso próprio; 

 

 Criar o Comitê do Desenvolvimento Econômico envolvendo SENAI, 

SENAC, ACIJ e Conselhos projetando Jaru para daqui a 50 anos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARU COM PROGRESSO NO CAMPO – 

SEMAGRI (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA) 

 Incluir o município de Jaru nos Programas de fomento da 

agricultura do Estado de Rondônia e do Governo Federal; 

 

 Fornecer apoio logístico para distribuição de calcário, preparo do 

solo e outras necessidades do produtor rural; 

 

 

 Solicitar para o município de Jaru uma unidade da CEASA (Central 

de abastecimento) – Gestão junto ao Governo do Estado de RO; 

 

 Fortalecer o apoio para associações rurais; 

 

 Incentivar o crescimento da agricultura familiar através de parceria 

com órgãos de assistência técnica do Governo do Estado de RO; 

 

 Atrair investidores do processo de transformação e beneficiamento 

de alimentos para o município de Jaru; 

 

 Criar o Programa Municipal Hora/Máquina para apoiar o 

desenvolvimento da agricultura familiar; 

 

 Adquirir banheiros químicos para os feirantes; 

 

 Criar o Selo “PRODUZIDO EM JARU”, para garantir que o produto 

passou por fiscalização da Vigilância Sanitária e para divulgar o 

nosso produto e nossa cidade para o Brasil e o mundo; 

 

 

 

 

 



 

JARU PRESERVA O MEIO AMBIENTE E 

FOMENTA O TURISMO – SEMMATUR 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE E TURISMO) 

 Solicitar e apoiar a instalação de uma unidade da SEDAM 

(Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental) – Gestão junto 

ao Governo do Estado de RO; 

 

 Incluir o município de Jaru nos programas e eventos Estadual, 

Federal e internacional de meio ambiente e turismo – Recurso 

Próprio; 

 

 

 Implantar o Programa IPTU Verde, onde o proprietário de imóvel 

terá 10% de desconto na cobrança do imposto se construir calçada 

ecológica, plantar uma árvore em frente do imóvel e não poluir o rio 

Jaru e Mororo; 

 

 Apoiar as ações desenvolvidas em prol do meio ambiente 

realizadas pela Ong EPA de Jaru e outras organizações – Recurso 

Próprio; 

 

 

 Fiscalizar e proibir construções que estão em desacordo com as 

leis ambientais; 

 

 Promover ações educativas de conscientização de proteção ao 

meio ambiente – Recurso Próprio; 

 

 



 

 Implantar o Incentivo ao Alvará Verde, o empresário que apresentar 

comprovante oficial da Prefeitura, junto as empresas locais de 

recolhimento de material reciclado, alcançando acima de 100 quilos 

no ano terá 10% de desconto na renovação do alvará; 

 

 Criar o Prêmio Escola Amiga do Meio Ambiente, a escola que 

apresentar os melhores projetos executados até a última semana 

de agosto para a comissão julgadora formada por três membros da 

diretoria da Ong EPA, será contemplada com Um dia de lazer 

promovido pela Associação Rádio Interativa, receberá um kit de 

apoio escolar contendo um Data Show, um notebook e uma 

impressora,  no dia da árvore comemorado no dia 21 de setembro – 

Recurso Próprio, parceria Rádio Comunitária, ONG EPA e 

Prefeitura; 

 

 Revitalização do Rio Mororo – Gestão junto ao Governo do Estado 

de RO, Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Implantar o Projeto Cinturão Verde (Arborização dos Bairros de 

Jaru) – Gestão junto ao Governo do Estado de RO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARU COM EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E PROGRESSO – SEMECEL 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER) 

 Construir uma creche em Tarilândia – Deputados Estaduais, 

Federais e Senadores; 

 

 Revitalizar as quadras poliesportivas do município – Deputados 

Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 

 Criar o Calendário Oficial de eventos esportivos e culturais do 

município – Recurso Próprio; 

 

 

 Incluir na grade curricular de ensino a disciplina de Educação 

Física; 

 

 Apoiar a formação do time oficial de Jaru nas modalidades de 

Futsal, Futebol de Campo, Voleibol e Basquete – Recurso Próprio; 

 

 

 Realizar a Feira do Artesão e da Agricultura Familiar – Recurso 

Próprio; 

 

 Promover capacitação para os profissionais da educação 

municipal; 

 

 



 Promover atividades esportivas e culturais que utilizem o Parque 

da Baixada; 

 

 

 

 Criar o “PRÊMIO EDUCADOR JARUENSE” que contemplara o 

professor e os demais profissionais da educação – Recurso 

Próprio; 

 

 Contratar psicopedagogo para atuar no ensino fundamental; 

 

 Implantar o Serviço Psicológico de Apoio ao Educador; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARU COM ASSISTENCIA SOCIAL – 

SEMDES (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL) 

 Implantar desconto no pagamento de IPTU (Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana) para a população de baixa 

renda que faz parte de programas sociais do Governo Federal; 

 

 Inserir o município de Jaru nos programas sociais e de 

profissionalização do Governo do Estado de Rondônia e do 

Governo Federal; 

 

 Implantar unidade de atendimento do Conselho Tutelar no distrito 

de Tarilândia – Recurso Próprio; 

 

 Melhorar as condições de trabalho do Conselho Tutelar – Recurso 

Próprio; 

 

 Entregar cesta básica para o funcionário público municipal que não 

tiver registro de falta dentro do mês trabalhado ou até cinco faltas 

justificadas; 

 

 Firmar parceria com a Pastoral da Criança para produção e entrega 

da multimistura para famílias inseridas nos programas sociais do 

Governo Federal e escolas municipais – Recurso Próprio; 

 

 Firmar parceria junto ao Ministério Público, Polícia Militar, Poder 

Judiciário, Órgãos do Estado e Governo Federal para dar auxílio a 

pessoas em condição de vulnerabilidade; 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_sobre_a_propriedade_predial_e_territorial_urbana


 

JARU COM MAIS INFRAESTRUTURA E 

TRÂNSITO SEGURO – SEMINFRA 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA) 

 Construir biblioteca digital e museu de Jaru – Deputados Estaduais, 

Federais e Senadores; 

 

 Construir aeroporto com heliporto e hangar – Governo do Estado 

de RO, Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 

 Realizar a manutenção e sinalização vias rurais - Governo do 

Estado de RO, Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Realizar a manutenção das vias urbanas de Jaru e distritos com 

patrolamento, cascalhamento e asfaltamento - Governo do Estado 

de RO, Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 

 Construir o Portal de Jaru - Governo do Estado de RO, Deputados 

Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Buscar junto ao Governo do Estado de RO, Deputados Estaduais, 

Federais e Senadores o início das obras de implantação da rede de 

esgoto de Jaru – Recurso Federal; 

 

 

 

 



 

 Construir o almoxarifado central - Deputados Estaduais, Federais e 

Senadores; 

  

 Viabilizar o transporte coletivo para o Jardim Europa, Jardim 

Primavera e demais bairros em Jaru – Parceria Público Privada, 

Recurso Próprio; 

 

 Instalar a academia popular nos bairros de Jaru - Governo do 

Estado de RO, Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 

 Reformar a rodoviária dos colonos e terceirizar a administração da 

rodoviária interestadual; 

 

 Instalar energia solar no Prédio da Prefeitura – Recurso Próprio; 

 

 Construir a prefeitura de Jaru - Deputados Estaduais, Federais e 

Senadores; 

 

 Solicitar a instalação de semáforos em trechos críticos de travessia 

na BR 364 – Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Implantar ciclovias e ciclofaixas nas marginais da BR 364 e na 

Avenida Padre Adolpho Rohl – Governo do Estado de RO, 

Deputados Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 Estruturar e equipar a Gerência Municipal de Trânsito; 

 

 Construir a Subprefeitura de Tarilândia – Gestão junto a Deputados 

Estaduais, Federais e Senadores; 

 

 

 

 

 



JARU COM GABINETE ABERTO PARA 

O POVO – SEGAP (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GABINETE) 

 Orientar e priorizar a busca através do secretariado da Prefeitura de 

Jaru para a implantação de Programas e Ações Governamentais do 

Governo do Estado e Governo Federal – Recurso Próprio; 

 

 Implantar o Atendimento ao Cidadão 156, que tem o propósito de 

receber e encaminhar as manifestações da sociedade sobre os 

serviços públicos municipais (reclamações, denúncias e dúvidas) – 

Recurso próprio; 

 

 

 Criar o Conselho Comunitário dos Distritos de Jaru; 

 

 Realizar o primeiro encontro de secretários do Governo do Estado 

de Rondônia e secretários e técnicos da Prefeitura Municipal de 

Jaru para a consolidação e implantação dos programas 

governamentais - Governo do Estado de RO, Recurso Próprio; 

 

 

 Divulgar através da parceria com os meios de comunicação as 

ações da gestão municipal -  Recurso Próprio; 

 

 Estabelecer a harmonia entre a Prefeitura Municipal de Jaru com a 

Câmara de Vereadores e demais órgãos governamentais e de 

fiscalização; 

 

 

 

 



 

 Produzir material oficial de áudio e vídeo sobre o município de Jaru 

para divulgar a cidade em eventos nacionais e internacionais – 

Recurso Próprio; 

 

 Promover encontro com a sociedade civil organizada para 

apresentação dos avanços da administração pública e coleta de 

informações para priorizar a atuação da Prefeitura – Recurso 

Próprio; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


