
PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

Vale do Paraíso - Rondônia 
 

Coligação Juntos Faremos Muito Mais – PSD, PROS, PSDB, 

DEM, PSL, PSB 

 
O que se quer do lugar onde se vive? Trabalho, construção de sonhos, excelência 

no atendimento dos serviços públicos, liberdade de participação, acessibilidade, 

segurança, liberdade para crescer, vida digna, governo justo que saiba respeitar e 

conquistar o respeito pelo esforço, capacidade de planejamento, reação rápida e 

eficiente. 

 

No atual governo municipal, temos à frente a experiência acumulada de uma boa 

gestão pública, embasada na credibilidade da população, que observa a disposição 

para o diálogo, o espírito inovador, corajoso e trabalhador, forte articulador e 

incansável em busca de recursos externos para a cidade, por meio de convênios 

com entes federados e emendas parlamentares para implementação de ações 

necessárias para atender os anseios da população, o que fazem de Charles Gomes 

a melhor escolha para dar continuidade ao desenvolvimento de Vale do Paraíso. 

 

Agora, tendo ao seu lado a Professora Poliana Gasqui, sempre dedicada e 

responsável, que não mede esforços para ver as pessoas trilharem os melhores 

caminhos, com uma linear capacidade para ouvir, dialogar, entender e buscar 

soluções viáveis, se propõem a transformar o governo municipal em uma 

administração plural, moderna, por entender os desafios que precisam ser 

enfrentados, apresentam uma Proposta de Governo, que está aberta a sugestões de 

todos que almejam o melhor para o município. Proposta iniciada a partir do diálogo 

com vários setores da sociedade: lideranças políticas, comerciantes, produtores 

rurais, servidores públicos, cidadãos adultos, idosos, jovens e crianças, porque a 

cidade é construída por todos e para todos. 

 

Nossa missão é realizar ações necessárias para desenvolver o nosso município e 

elevar a qualidade de vida dos vale-paraisenses, concentrando esforços para a 

prestação de um serviço público adequado e eficaz, pautado pelos princípios que 

regem a administração pública.  
 

 

 

Charles Gomes – Técnico em Agropecuária, Tecnólogo em Gestão Ambiental, 3 

Mandatos de Prefeito. 

 

Professora Poliana Gasqui – Técnica Administrativa e Professora, Licenciada em Letras 

e Bacharel em Direito, Vereadora (2013-2016). 

 

 



PROPOSTAS POR ÁREA 
 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE  
 

• Reestruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 

• Estruturar a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente para 

fornecer assistência técnica e acompanhamento de políticas e planos de desenvolvimento 

do setor; 

• Garantir o atendimento às associações e produtores rurais pelo Programa Pró-Leite; 

• Apoiar as Agroindústrias existentes e estímulo a instalação de novas, buscando parceria 

com o Sistema S e Governo Estadual;  

• Implantar o Projeto Piloto comunitário para a Produção de Ensilagem, otimizando a 

relação de custo do processo;   

• Garantir a revitalização da Cafeicultura e ampliação de Café Clonal/ Cacau; 

• Adquirir Novos Equipamentos para a Secretaria dar assistência a Agricultura Familiar;  

• Criar o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA); 

• Incentivar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município para ampliação 

de alimentos ao Hospital Municipal, Escolas e Entidades;  

• Buscar parceria com outros órgãos governamentais para dar continuidade ao programa 

de vacinação contra a brucelose; 

• Implantar um Projeto Piloto para revitalização dos Igarapés, recuperação das matas 

ciliares; 

• Criar o parque ecológico municipal no setor 5; 

• Implantar um projeto de revitalização das margens dos canais; 

• Instituir um Programa de Educação Ambiental Comunitária quanto à Separação e Coleta 

do Lixo Domiciliar (Seco e Úmido); 

• Apoiar a formalização de cooperativa de reciclagem; 

• Buscar parceria com o Governo do Estado para orientação sobre as normas ambientais 

e realização de licenciamento.  

 

 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
• Dar continuidade aos serviços de Recuperação, Ampliação e Manutenção de todas as 

estradas vicinais do município; 

• Dar continuidade aos serviços de substituição de pontes de madeira e pontilhões por 

tubos; 

• Continuar o calçamento em bloquete e trabalho de pavimentação em diversas ruas; 

• Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, realizando parceria com ente federal e/ou 

estadual; 

• Construir a Capela Mortuária; 

• Buscar parceria com o Governo Estadual para a Monitoramento Eletrônico na Cidade; 

• Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, realizando parceria com ente federal e/ou 

estadual; 

• Implementar um projeto para executar a coleta de lixo seletiva, com orientações de 

reciclagem e compostagem, dando-lhe destino adequado; 

• Ampliar a substituição de lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por lâmpadas de LED 

na Zona Urbana e no Distrito Santa Rosa; 

• Adaptar os meios fios e calçadas para garantir a acessibilidade; 



• Implantar um programa que vise à Segurança e Saúde do Servidor da SEMOSP; 

• Fiscalizar a estrutura dos prédios públicos e realizar a manutenção (pequenos reparos) 

em tempo hábil, garantindo assim, segurança aos munícipes e funcionários e o respeito 

aos bens públicos; 

• Garantir a revisão periódica da frota da SEMOSP, a fim de que se tenha uma melhor 

conservação e utilização do patrimônio público; 

•  Criar o Departamento de Limpeza Pública Municipal/Garantir os serviços de limpeza 

pública urbana e das áreas de lazer. 

 

 

 

SAÚDE  

 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela 

humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o 

atendimento médico, o serviço será aperfeiçoado e realizado com zelo e o devido respeito 

que o cidadão vale-paraisense merece. 

 

Continuaremos focando a qualificação e melhorando os modelos de atenção à 

saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando 

programas especiais para a criança, adolescentes, a mulher, o homem e a melhor idade, 

com atendimento acolhedor e integral ao cidadão. 

 

Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de 

ações eficientes e efetivas focando a gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública 

que atenda às necessidades da população, dentre as propostas de trabalho, destacamos: 

 

 

Atenção Básica 

 
• Implantar redes de assistência à saúde como NASF – Núcleo de Assistência em Saúde 

da Família (equipe multiprofissional para atendimento nas áreas de psicologia, 

nutricionista, fisioterapia, educador físico entre outros) com extensão de cuidados na rede 

de atenção primária; 

• Manter equipes de atendimento do ESF (Estratégia de Saúde da Família) com cobertura 

de 100%, expandindo os atendimentos em conjunto com todos os programas 

preconizados pelo Ministério da Saúde; 

• Garantir a continuidade de oferta às crianças recém-nascidas do município, vitamina A; 

• Implantar a oferta de ferro a crianças menores de 5 anos; 

• Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados e doentes 

crônicos pela equipe multiprofissional; 

• Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 

• Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos, da criança e das pessoas 

com doenças crônicas; 

• Manter as unidades básicas de saúde em funcionamento das 07h às 17h; 

• Expandir o Programa de Saúde Bucal com a contratação de cirurgiões dentistas, 

aumentando a oferta de vagas para tratamento. 

 

 



Farmácia Municipal 
• Manter e ampliar oferta de medicamentos da Farmácia Básica. 

 

 

Vigilância em Saúde 
• Intensificar as ações de combate ao aedes aegypti de acordo com o plano de contingência 

municipal; 

• Implantar o sistema de Saneamento Básico. 

 

 

Laboratório Municipal 
• Ampliar exames laboratoriais conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. 

 

 

Regulação 
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças crônicas 

e de tratamentos contínuos em outros municípios; 

• Assegurar casa assistencial na cidade de Porto Velho para pacientes que necessitem 

pernoitar para consultas, cirurgias e tratamento etc. (casa de apoio); 

• Buscar convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e 

ambulatoriais; conforme demanda em fila de espera da REGULAÇÃO (SISREG) em 

nosso município. 

 

Profissional de Saúde 
• Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização 

das relações do trabalho dos profissionais de saúde, dando ênfase à consolidação do plano 

de carreira, cargo e vencimento. 

 

 

 

SOCIAL - O principal objetivo é efetivar a execução da política de assistência social 

para minimizar as necessidades dos que se encontram em vulnerabilidade social a partir 

das seguintes ações: 

 

• Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, 

Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família; 

• Aprimorar a descentralização a política de assistência através de novos controles 

advindos da sociedade organizada e de conselhos municipais já existentes, bem como a 

participação do cidadão no processo de decisão, avaliação e formulação das políticas 

públicas na gestão social; 

• Fortalecer o Programa Criança Feliz (Programa Federal), Programa Criança Feliz Mais 

e Programa “Mamãe, Cheguei” (Estadual) 

• Aprimorar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio do Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral às Famílias; 

• Elaborar o Plano Municipal de Atenção ao Cidadão da Terceira Idade, para promover 

ações integradas que visem assegurar os direitos sociais do idoso; 

• Ampliar as campanhas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes e combate à violência contra a mulher e aprimorar os serviços de 

atendimento às vítimas. 



ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS 
 

• Apresentar as potencialidades de matéria prima da nossa cidade a empresários de 

diversos setores, visando à instalação de unidade das empresas no município; 

• Implantar um Programa de qualificação profissional para Jovens que buscam o Primeiro 

Emprego e para os que buscam recolocação no mercado de trabalho. 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 
O principal objetivo da rede municipal de ensino é ofertar Educação de qualidade para o 

desenvolvimento das crianças, adolescentes, jovens e adultos que não tiveram acesso ou 

encontram-se evadidos do sistema escolar, a partir de ações que possam desenvolver 

habilidades e elevar as médias de aprendizagem e tornar os educandos capazes de 

prosseguir em novas etapas de estudo com as competências necessárias à formação do 

conhecimento e desenvolvimento pessoal e social. 

 

O processo educacional tem se modificado nos últimos anos com novas formas de ensino 

e aprendizagem, tecnologias de comunicação e instrução, além de estudos científicos que 

apontaram caminhos para a necessidade de participação de múltiplos profissionais para 

atender as particularidades dos nossos estudantes, o que requer deste plano atenção 

especial para inclusão, o devido ingresso e permanência no sistema, inovação quanto às 

metodologias, inserção no mundo digital, aperfeiçoamento e valorização profissional de 

todos que fazem parte desta importante área para o desenvolvimento da sociedade. 

 

Apesar da redução da receita, o município vem somando esforços para os desafios do 

setor educacional, adquirindo software para melhoria da gestão e acompanhamento 

familiar, cuidadores escolares, monitores de ônibus, reativação da biblioteca municipal, 

reforma e construção de ambientes, dentre outros. 

 

A continuidade do trabalho vem com o propósito de fazer mais e de forma diferente, com 

uma visão ampla, valorizando ainda mais a participação cidadã, familiar, o trabalho 

intersetorial e voltada para o desenvolvimento integral e futuro próspero do cidadão, que 

se forma em nossas mãos. 

 

Administração Educacional 

 
• Reestruturar a Secretaria Municipal de Educação com equipe multidisciplinar, formada 

por profissionais especializados nas áreas de Psicopedagogia, Psicologia, Assistência 

Social e Fonoaudiologia para atendimento nas escolas da rede; 

• Instituir o programa de valorização dos Profissionais da Educação, a partir da PCCS e 

atualização das referências, elaboração de calendário de pagamento de retroativo, 

observando o financeiro; 

• Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de forma a garantir 

o bom atendimento a todos os estudantes, respeitando as suas particularidades e 

atendendo as suas necessidades; 

• Dar suporte ao atendimento pedagógico especializado nas áreas de Supervisão Escolar 

e Orientação Educacional; 



• Promover Cursos de Capacitação Profissional, Formação Continuada e Eventos para a 

socialização dos Projetos desenvolvidos nas escolas do município; 

• Promover a formação continuada de toda a equipe auxiliar e técnica do setor 

educacional; 

• Ampliar as vagas na rede municipal de ensino; 

• Instituir o Programa Municipal de Educação Especial e Inclusiva; 

•  Implantar um programa de avaliação trimestral para acompanhar o desenvolvimento 

dos estudantes e avaliar os programas implantados, com vista no aprimoramento dos 

resultados;  

• Implementar a formação docente para a utilização de metodologias apropriadas à EJA; 

• Implantar a Ouvidoria Educacional; 

• Fortalecer o Programa Educação Alimentar e Nutricional, priorizando a qualidade da 

merenda escolar e ampliação dos alimentos adquiridos da Agricultura Familiar;  

• Dar suporte técnico para a melhoria do cultivo de Horta Escolar;  

• Aprimorar o Programa Saúde na Escola com palestras pelos profissionais da área de 

enfermagem, levantamento de dados sobre a saúde do estudante com a família, orientação 

e encaminhamento ao médico, nutricionista, odontólogo e oftalmologista; 

• Garantir transporte escolar digno e eficiente, valorização e qualificação profissional de 

motoristas e monitores; 

• Dar o suporte necessário para realização dos Jogos Escolares e ampliação de 

modalidades; 

 • Implantar Programa para o desenvolvimento de Atividades Esportivas e Oficinas de 

Arte durante as Férias Escolares; 

• Preparar o ambiente escolar para o atendimento pós-pandemia (Covid-19), em 

observância às normas de segurança sanitária;  

• Fortalecer os Conselhos Escolares e Conselho Municipal do Fundeb. 

 

Área Pedagógica 

  
• Implementar o Currículo Municipal, dando o suporte necessário para concretização do 

direito de aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social das nossas crianças, 

adolescentes, jovens e adultos matriculados na rede; 

• Ampliar o acesso à Educação Infantil; 

• Implantar o Programa de Reforço Escolar para o Ensino Fundamental I e apoiar 

programas institucionais para corrigir a distorção idade-série; 

• Incluir a Informática no Currículo Escolar; 

• Estabelecer estratégias para a erradicar a evasão escolar; 

• Incluir a qualificação profissional voltada ao empreendedorismo no currículo da EJA; 

• Viabilizar o Sistema EJA (Educação de Jovens e Adultos) por EAD (Ensino a Distância), 

para os que assim necessitarem. 

 

Infraestrutura e Inclusão Digital 

 
• Reformar/Ampliar e Construir Espaço Físico para Práticas Educacionais e Esportivas 

(Reforma do piso das quadras de esporte e construção de Mini Ginásio para atividades 

esportivas na Escola Ivonete Venâncio, construção da biblioteca municipal e de 

laboratório de informática, construção de uma creche no distrito Santa Rosa); 



• Instituir o Programa Educação Digital (incluindo tecnologia no currículo de olho em 

competências da BNCC, equipando as salas de aula com kit multimídia e laboratório de 

tecnologia digital); 

• Otimizar o ambiente escolar com climatização e iluminação com base na ABNT; 

• Criar um programa de repasse financeiro para as unidades escolares investirem na 

execução de projetos pedagógicos e manutenção do ambiente, garantido mais autonomia 

às gestões escolares; 

• Equipar as escolas por meio da aquisição de equipamentos (quadros-brancos, armários, 

impressoras, computadores, etc.), softwares e materiais pedagógicos; 

• Implantar a biblioteca digital municipal (centro de pesquisa). 

 

 

 

ESPORTE, LAZER e CULTURA  
 

• Incentivar eventos esportivos na sede, distrito de Santa Rosa e linhas (passeio ciclístico, 

maratona, torneio, campeonatos de Futebol, Futebol Society, Vôlei de Areia e Futsal); 

• Incentivar o esporte de aventura, o ciclismo turístico e esportivo, a pesca esportiva; 

• Promover a realização de um Festival de Pesca; 

• Criar o centro de cultura para propagação dos saberes, resgate, coletânea e arquivo 

histórico-cultural do município. 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

• Aprimorar o desenvolvimento da gestão de recursos humanos, gestão de material, gestão 

da tecnologia da informação e comunicação e da gestão de processamento de dados; 

• Implementar o Plano de Carreiras Cargos e Salários dos Servidores Municipais – PCCS 

e qualificação profissional; 

• Instituir um Programa para melhoria das condições de saúde ocupacional dos servidores 

públicos municipais e a prevenção contra acidentes de trabalho; 

• Implantar um Programa de Estágio para os níveis de ensino médio, técnico e superior; 

• Organizar o acervo documental do município; 

• Desenvolver atividades de planejamento, formulação, normatização, execução e 

acompanhamento de políticas e planos de desenvolvimento Municipal de forma 

articulada entre as Secretarias do Município; 

• Incentivar a participação cidadã na elaboração do orçamento participativo; 

• Dar continuidade à regularização Fundiária Urbana por meio da parceria com o Estado 

e comunidade. 
 
 
 


