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PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este Plano de Governo trás as principais propostas da coligação “O TRABALHO 

PRECISA CONTINUAR’’, para administrar Jaru, no período de 2021-2024. Todo o conteúdo 

foi elaborado a partir das ações realizadas e experiências adquiridas ao longo dos anos.  

Tivemos a oportunidade de dar largos passos para a reconstrução de Jaru, Tarilândia, Jaru-

Uaru, Santa Cruz e Bom Jesus. O nosso cuidado com Jaru se refletiu no zelo com o dinheiro 

público, na ampliação da prestação de serviços de qualidade e no olhar atento às pessoas.  

 

Este Plano de Governo surgiu da percepção da atual situação do Município de 

Jaru/RO. Apresentamos propostas coerentes e exequíveis para os próximos quatro anos 

e, ao mesmo tempo, olhamos mais longe, planejando a longo prazo o bem-estar do cidadão 

Jaruense. 

 

 A nossa carta compromisso apresentada em 2016, dizia que o processo de debate 

com a sociedade nos proporcionaria o amadurecimento necessário para o aprofundamento 

dos compromissos firmados. Além de trabalho, estes quase quatro anos de Gestão foram 

de muito aprendizado, amadurecimento e eficiência de gestão, pois administramos em meio 

a escassez de recursos financeiros e muitas dívidas.  

 

Muito já foi feito, mas nós podemos, queremos e vamos fazer mais por Jaru e 

distritos. Continuo sonhando com uma cidade cada vez melhor e com mais qualidade de 

vida para o nosso povo. Por isso, precisamos prosseguir com o trabalho que deu certo.  

 

Queremos com nossa forma de administrar, ampliar cada vez mais a capacidade 

de investimentos da prefeitura municipal e, com isso, trazer resultados sociais e 

econômicos que contribuam para impulsionar a prosperidade da cidade e de seus cidadãos.  

 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
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Para conquistarmos o desenvolvimento econômico compatível com a necessidade 

do Município de Jaru, é imprescindível identificar suas potencialidades, definir suas 

vocações e propor intervenções de modo a superar os obstáculos do crescimento. Portanto, 

trabalharemos em políticas públicas, programas e projetos, dando ênfase a infraestrutura, 

fortalecendo a cooperação econômica local, interagindo com a iniciativa privada e junto ao 

terceiro setor, além de modernizar cada dia mais, a administração pública municipal:  

 

 Propostas: 

• Buscar junto ao SEBRAE, a realização de cursos e capacitações para os Micros 

Empreendedores Individuais do Município, com o objetivo de fortalecer o comércio 

e qualificar a mão-de-obra local; 

• Implantar políticas públicas para desenvolver o comércio local; 

• Aprimorar o Sistema de Processo Eletrônico, com o objetivo de desburocratizar os 

atos e processos administrativos, tornando qualquer tipo de demanda online; 

• Implantar a Central Telefônica com número público 156, destinado a facilitar o 

contato entre o cidadão e a Prefeitura Municipal de Jaru;  

• Implementar o funcionamento da Escola de Governo Municipal, destinada a 

capacitação dos servidores municipais; 

• Realizar eventos que promovam o Município e suas potencialidades; 

• Ampliar condutas éticas, assim como combater a corrupção por meio de auditorias 

estratégicas e controle interno; 

• Aprimorar o controle dos gastos públicos, zelar pelos bens móveis e imóveis do 

Município; 

• Promover ampla participação da comunidade na formulação e acompanhamento das 

políticas públicas; 

 

EDUCAÇÃO 

 

Para atingirmos uma Educação de qualidade é necessário que o Município possua 

políticas públicas na área educacional, que contemplem a formação dos educadores, assim 

como as estruturas das escolas onde os espaços oportunizem melhores aprendizagens, 
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utilização de todas as ferramentas possíveis e necessárias para os alunos se 

desenvolverem. 

 

Assim, é importante que coloquemos a educação como prioridade de nosso 

Município, pois garantir às crianças um ensino de qualidade é promover na sociedade 

mudanças profundas, capazes de dar autonomia e consciência crítica aos cidadãos do 

futuro, incentivando valores fundamentais para a formação da conduta de pessoas de bem. 

 

 Propostas: 

• Programa de valorização dos professores que envolverá a realização de cursos, 

seminários e conferências de atualização e aperfeiçoamento, de forma presencial e 

on-line, com o objetivo de atingir um patamar considerado de excelência, de acordo 

com o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 

• Ampliar  a participação dos respectivos órgãos de Controle, Tribunal de Contas, 

CGU, CEE/RO, programas articulados e permanentes de formação de membros dos 

Conselhos do FUNDEB, CAE e CME com o objetivo de qualificar sua atuação no 

acompanhamento, avaliação e controle social dos recursos vinculados à educação 

assim como ao ensino. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Propostas: 

• Promover a melhoria da qualidade na Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

garantindo também a formação continuada dos professores lotados na rede pública 

municipal; 

• Apoiar por meio de convênios as entidades que atendam crianças da Educação 

Infantil e Educação Especial mediante termo de fomento para provimento de 

pessoal; 

• Aquisição de equipamentos, e materiais pedagógicos para a educação infantil e 

ensino fundamental; 

• Realizar a avaliação e execução do Plano Municipal de Educação (PME); 

• Realizar a avaliação diagnostica dos alunos da rede municipal; 
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• Melhoria na infraestrutura dos espaços físicos interno e externo das creches e 

escolas municipais; 

• Adquirir materiais específicos para o atendimento psicológicos para os alunos da 

rede municipal; 

• Aprimorar a participação dos pais no ensino aprendizagem dos alunos; 

 

OUTRAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO 

 

 Propostas: 

• Promover campanhas para erradicar o analfabetismo, através de programas 

municipais; 

• Implantar gradativamente acesso gratuito à rede mundial de computadores em 

banda larga de alta velocidade e aumentar a relação computadores/estudantes em 

todas as escolas do Município, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias 

da informação e da comunicação; 

• Realizar cursos de formação continuada para desenvolvimento de competências e 

habilidades para uso das tecnologias de comunicação e informação, sobre as 

diferentes linguagens midiáticas, aos profissionais da educação na perspectiva de 

transformação da prática pedagógica, bem como da ampliação do capital cultural 

dos profissionais e estudantes; 

• Realizar Programa de Formação Continuada para gestores escolares e membros do 

Conselho Escolar das instituições públicas de ensino municipal; 

• Ampliar a diversificação da qualidade e variedade dos alimentação escolar, de 

acordo com as normas do Programa Municipal de Alimentação Escolar; 

• Ampliar e incentivar a participação da comunidade nas ações das unidades 

escolares; 

• Instituir anualmente uma Feira de Livros, com palestras, presença de autores, tendo 

como prioridade o aprimoramento da leitura, da escrita e raciocínio lógico; 

• Garantir aos profissionais das escolas condições para que possam planejar, discutir 

e organizar o trabalho pedagógico, assim como as ações a serem desenvolvidas no 

processo de ensino aprendizagem; 

• Ampliar o atendimento pedagógico voltado para alunos com necessidades 

educacionais especiais incluídos nas unidades escolares, garantindo acessibilidade, 
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equipamentos e formação inicial, bem como continuada para os profissionais da rede 

municipal de ensino; 

• Instituir equipes de profissionais multidisciplinar para garantir a avaliação 

psicoeducacional e o acompanhamento dos estudantes com necessidades 

educativas especiais da rede municipal de ensino; 

• Estabelecer parcerias com universidades e institutos educacionais para o 

envolvimento de projetos pedagógicos escolares, bem como para melhoria dos 

indicadores de qualidade;  

• Criar ações e projetos destinados ao combate à evasão, repetência, reprovação e 

da distorção idade/série; 

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

A comunidade Jaruense necessita da promoção de políticas públicas de incentivo 

e preservação a cultura do Município, em suas diversas formas de manifestação e múltiplas 

linguagens artísticas, bem como o incentivo ao esporte em suas diversas modalidades. 

 

É dever da Gestão promover a manutenção dos espaços públicos, destinados à 

prática de eventos culturais, esportivos e de lazer do Município.  

 

CULTURA 

 

 Propostas: 

• Concurso de fotografia - estilo livre; 

• Festival Gastronômico de Jaru; 

• Festival de Quadrilha – adultos e escolar; 

• Festival de pipa; 

• Concurso de bandas e fanfarras; 

• Encontro Municipal de Artesãos; 

• Criar a orquestra sinfônica municipal;   

• Festival de Churrasco;  

 

ESPORTE E LAZER 
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 Propostas: 

• Campeonato rural de futebol - masculino e feminino; 

• Manutenção das praças e parques; 

• Desenvolver ações integradas nas áreas de cultura, esporte e lazer unindo nessas 

atividades, as demais Secretarias Municipais; 

• Campeonato municipal de skate – juvenil, adultos e infantil; 

• Copa “integração” de Futebol adulto; 

• Copa de futsal de base – masculino e feminino; 

• Taça SEMECEL de futebol de areia - adulto e base, masculino e feminino; 

• Copa municipal de vôlei masculino e feminino; 

• Taça da amizade – futebol masculino e feminino; 

• Domingo recreativo. 

 

TURISMO  

  

 Propostas: 

• Inserir o Município de Jaru no mapa do Turismo nacional; 

• Mapear as belezas naturais e todos os possíveis atrativos;  

• Definir e fomentar as nossas potencialidades turísticas;  

• Criar calendário Oficial dos eventos de Jaru. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A Assistência Social como política de proteção social configura-se um conjunto de 

serviços para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram situações 

inesperadas, nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais ficam comprometida 

e tenha uma nova possibilidade.  

 

 Jaru está desenvolvendo um trabalho de excelência no que se refere ao atendimento 

às famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV). 
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 No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito 

social, ainda exige o enfrentamento de importantes desafios, para fortalecer as famílias e 

desenvolver sua autonomia, apoiando-as para que superem eventuais dificuldades e 

acessem os direitos sociais, evitando o rompimento de laços. Também apoia o 

fortalecimento da comunidade, incentiva sua mobilização e ainda oferta benefícios, 

garantindo a sobrevivência em momentos críticos. 

 

 Assim, nossa proposta é continuar fazendo valer o que preconiza essa importante 

política e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitam. 

  

Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e a continuidade de formas 

inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e 

informação para possibilitar a melhoria da qualidade de vida das famílias vulneráveis, 

promovendo o acesso dessa população aos benefícios, programas de transferência de 

renda e serviços socioassistenciais, bem como aos demais serviços setoriais, programas e 

projetos da Secretaria de Assistência Social.  

 

Dentre as ações destacam-se: ampliar os serviços de qualificação para preparar o 

jovem para o mercado de trabalho, assim como convivência em sociedade, através de 

qualificação e formação profissional em parceria com entidades locais. 

 

 Propostas: 

• Buscar parcerias entre organizações governamentais e não governamentais para 

fortalecimento das políticas públicas de Assistência Social;  

• Ampliar o programa de prevenção ao uso de drogas, bem como o apoio técnico e 

financeiro às entidades que atuam na cidade;  

• Programas estratégicos de proteção aos direitos do cidadão; 

• Programas de prevenção a violação de direitos de criança e adolescente; 

• Projeto para implantação de espaço destinado a criança e adolescente, contendo 

oficinas de música - violão, teclado, guitarra, oficina de danças, oficina de capoeira, 

oficina de informática, oficina de libras e sala de leitura; 
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INFRAESTRUTURA  

 

 Não se pode negar que o Município de Jaru evoluiu nos últimos quatro anos, 

principalmente por conta do trabalho árduo de organização e planejamento, a qual 

principalmente pela gestão séria com os recursos públicos. Investimento em infraestrutura 

são essenciais para a continuação do crescimento. 

 

 Ampliar os serviços de iluminação pública, fortalecendo as equipes de manutenção, 

para maior celeridade nos reparos, utilizando luminárias de grande eficiência e durabilidade, 

trazendo maior comodidade, bem como cidadania aos munícipes; 

 

 Propostas: 

• Continuar realizando projetos de Microdrenagem, com manilhamentos em pontos 

específicos na cidade, reduzindo assim o risco de alagamentos e deterioração do 

solo; 

 

• Promover a continuidade da substituição de lâmpadas comum (Vapor de Sódio e 

Metálica) por luminárias de LEDs contribuindo com a sustentabilidade; 

 

• Promover a continuidade das manutenções de pontes, bueiros, estradas rurais e vias 

urbanas; 

 

• Continuar ampliando a frota de máquinas, visando garantir mais agilidade nos 

serviços públicos; 

 

• Elaborar um novo ordenamento da cidade, fazendo com que Jaru passe a crescer 

de forma planejada e organizada, fazendo com que as ações de infraestrutura 

continue chegando a todas as localidades do Município; 

 

MEIO AMBIENTE 
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 Com vistas a um Município cada vez mais orientado pelos parâmetros da 

sustentabilidade e com base nos bons resultados alcançados na área Ambiental, procurar-

se-á intensificar os trabalhos na área do meio ambiente, aumentando os serviços prestados 

e colaborando para a manutenção da biodiversidade local. 

 

 Considera-se imprescindível que o uso e exploração dos recursos naturais, a 

ocupação física e a implantação da infraestrutura no nosso Município sejam feitas de 

maneira adequada, estabelecendo-se o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e 

social, junto a proteção do meio ambiente.  

 

 Propostas: 

• Buscar recursos disponíveis do Fundo Nacional de Meio Ambiente e firmar parcerias 

com instituições de ensino superior, Caixa Econômica Federal, assim como outras 

fontes de financiamento; 

 

• Conscientizar a população sobre o lixo jogado nas ruas, através de campanhas, 

inclusive nas escolas e unidades de saúde, além a instalação de um novo modelo 

de lixeiras nas áreas com maior circulação das pessoas.  

 

• Implantação do Projeto Calçada Sustentável, mesclando as calçadas com pavimento 

e gramado; 

 

• Implantar o serviço de coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos; 

 

• Criar programa de conscientização da coleta seletiva; 

 

• Ampliar os serviços oferecidos as associações dos catadores de recicláveis; 

 

• Implantar Plano Municipal de Arborização Urbana, com o objetivo de tornar a cidade 

planejadamente arborizada, mais sustentável e confortável aos cidadãos; 
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• Promover, através de campanhas educativas, a distribuição de mudas de espécies 

florestais e frutíferas, fornecidas pelo viveiro municipal, para arborização urbana, 

recuperação de nascente e APPs; 

 

• Ampliar a descentralização ambiental dos licenciamentos de empresas, facilitando a 

regularização dos empreendimentos, de forma célere e eficiente; 

 

• Renovar e adequar a legislação ambiental municipal, objetivando um moderno 

desenvolvimento sustentável da cidade; 

 

• Colocar em funcionamento o aterro sanitário municipal, obra já quase concluída; 

 

AGRICULTURA 

 

Nos próximos quatro anos, vamos continuar oferecendo apoio técnico às 

associações e, principalmente incentivando a formação de novas agroindústrias. A 

prefeitura de Jaru, por meio do departamento de agricultura, vai manter também as visitas 

técnicas, vistoria e suporte aos agricultores, assim como as agroindústrias; auxilio da 

colheita e na produção de silagem, além do transporte dos produtos do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA); e o serviço de mecanização, com a preparação do solo, cujo 

objetivo é aumentar a fertilização do solo. 

 

 Propostas: 

• Fortalecer as associações rurais com aquisição de equipamentos e cursos técnicos; 

• Incentivar a agricultura familiar e a diversificação de culturas; 

• Buscar parcerias com órgãos no âmbito do desenvolvimento rural; 

• Ampliar o viveiro municipal e distribuir mudas de plantas nativas; 

• Incentivar a pesquisa de viabilidade de novas lavouras no Município; 

• Incentivar a piscicultura; 

• Buscar cursos de capacitação aos produtores rurais através de parceria com outras 

entidades; 

 

SAÚDE 
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É de conhecimento da sociedade Jaruense que herdamos uma gestão com um 

cenário caótico, um Município com inúmeras dívidas, um sistema de saúde sucateado e 

negligenciado.  

 

Mesmo com este cenário, a saúde do Município de Jaru sempre foi uma prioridade 

para nossa Gestão. Não medimos esforços para reestruturar e ampliar oferta de saúde 

municipal, desde a atenção primária em saúde até a alta complexidade. Hoje, somos 

referência em estrutura e no atendimento humanizado. 

 

 Propostas: 

• Fortalecer a gestão da SEMUSA com a capacitação dos servidores municipais; 

Manter a autonomia administrativa e financeira do Fundo Municipal Saúde; 

Estruturação física, organizacional e tecnológica de todas as unidades vinculadas a 

SEMUSA; Aprimorar a Ouvidoria SUS municipal; Criar Núcleo de Educação 

Permanente - NEP municipal; 

• Ampliação da cobertura de Agentes Comunitários de Saúde ACS e Agentes de 

Combate de Endemias - ACE com a contratação de novos profissionais; 

• Modernização das Unidades Básicas de Saúde; 

• Construção de novas unidades Básicas de Saúde; 

• Ampliação do atendimento odontológico na rede pública de saúde municipal; 

• Fortalecimento das ações dos NASF´s junto as Estratégias Saúde da Família; 

• Ampliação dos serviços de imunização em todas as unidades básicas de saúde; 

• Garantir mais agilidade nos atendimentos da atenção básica, através do prontuário 

eletrônico; 

• Ampliar a estrutura de limpeza do Hospital, adequada conforme legislações 

sanitárias; 

• Habilitar Centro de Parto Normal intra-hospitalar, visando humanização do parto 

normal; 

• Adquirir ambulância - UTI móvel; 

• Aprimorar o prontuário eletrônico nos atendimentos hospitalares; 

• Ampliar oferta de cirurgias gerais e ginecológicas eletiva, com atendimento da 

demanda municipal; 
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• Ampliar oferta de exames de imagem; 

• Ampliar serviço de anestesiologia no Hospital Municipal de Jaru; 

• Ampliar serviços médicos especializados como pediatra, cardiologista, ortopedista, 

cirurgião, obstetra, ginecologista, saúde mental e/ou psiquiatria; 

• Ampliar oferta de exames laboratoriais de análise clínicas. 

 

Considerações Finais 

 

O pré-candidato a prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior e seu vice, Jeverson 

Lima, vem através deste plano de Governo, reafirmar mais uma vez o compromisso com o 

Município de Jaru.   

 

As propostas ora descritas, foram desenvolvidas a partir da experiência adquirida 

ao longo dos quase quatro anos de administração, além de ouvir os anseios da população.  

Neste período foram executados projetos em diversas áreas, sempre com o objetivo de 

obter os melhores resultados para a população. 

 

O nosso Plano de Governo foi amplamente discutido e planejado por uma equipe 

técnica, pensando principalmente na geração de emprego, na melhoria da infraestrutura, 

na melhoria da saúde, educação, das ações assistenciais, e em iniciativas que movimentem 

a economia do Município. 

 

A nossa gestão continuará sendo pautada pelo trabalho, pelo diálogo franco, amplo 

e permanente. Nosso mandato também continuará sendo pautado pelo ganho da eficiência, 

pelo equilíbrio das contas públicas, e principalmente combatendo a corrupção. 

 

Nos comprometemos a agir e trabalhar incansavelmente com ética, 

responsabilidade, transparência, eficiência, zelo e dedicação. 

 

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR 

Pré-Candidato a Prefeito do Município Jaru 

 

JEVERSON LUIZ DE LIMA 

Pré-Candidato a Vice Prefeito do Município de Jaru 


