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PLANO DE GOVERNO 

 
 
 
 
CÉLIO DE JESUS LANG - Candidato a Prefeito 
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA - Candidato a Vice-Prefeito 
 

 

Introdução 

O Município de Urupá, situado na região central do Estado de Rondônia 

distante da Capital Porto Velho de 398 km. Teve sua emancipação política  conforme lei 

nº 368 de 13 de Fevereiro de 1992, desmembrado dos municípios de Ouro Preto do 

Oeste e Alvorada do Oeste, apresentando seguintes limites geográficos; ao norte com 

município de Teixeirópolis, ao sul com o município de Alvorada do Oeste, ao leste com 

o município de Ji-Paraná e Presidente Médici, ao oeste com o município Mirante da 

Serra e Nova União. Em decorrência da forma peculiar de colonização do Município, a 

ocupação da extensão rural é formada em sua grande maioria em pequenas 

propriedades entre 10 e 20 alqueires. Isto importa em repartição das glebas e linhas 

com grandes quilometragens de estradas rurais para viabilizar acesso em todas as 

propriedades rurais. Tais vias exigem manutenções irrevogavelmente anuais e 

manutenções extraordinárias a medida em que é intensificada o período chuvoso para 

manter as condições de tráfego quais compreendem desde o patrolamento, 

cascalhamento, compactação, limpeza laterais, saída de água, construção e manutenção 

de bueiros, reformas de pontes, etc. 

A economia do Município de Urupá durante muito tempo esteve baseada na 

agropecuária, com destaque para criação de rebanhos bovinos, no entanto hoje em dia 

a segunda maior renda do município é a produção de peixe e alevinos, tornando a região 

uma das maiores em produção de peixe. O município possui uma área territorial de 

831,857 km². Conforme censo do IBGE 2010 a população do Município IBGE 2010 é de 
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12.974 pessoas. O PIB per capita (IBGE 2015) situa em R$ 14.893,19 e a renda média do 

trabalhador é de 1,8 salários mínimos e o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano de 

0,609 ocupando a 42º posição no Estado e 3927º no País. 

A arrecadação do Município situa em média anual em R$ 32 milhões e despesas 

de igual forma em torno de 32 milhões. Os recursos destinados à educação situam-se 

em termos percentuais 27% das receitas provenientes de impostos e transferências. Os 

recursos destinados á saúde situa-se acima de 20% das receitas provenientes de 

impostos e transferências. A receita destinada ao poder legislativo conforme Art. 29-A 

da Constituição Federal equivale a 7% das receitas arrecadadas no ano anterior. As 

despesas com pessoal situam-se em torno de 53% da Receita Corrente Líquida 

equivalentes em aproximados ao montante de R$ 16.900.000,00 anuais. 

Conforme se apura, os recursos de arrecadação do Município são limitados em 

face as demandas que são ilimitadas. Neste sentido impõe ao gestor a capacidade de 

gerenciar os recursos para atender as demandas da sociedade elegendo aquelas com 

maior prioridades cujos resultados devem estar voltados para melhoria na qualidade de 

vida das pessoas. 

Por este aspecto, para atendimento das demandas prioritárias elegidas pela 

sociedade em consulta pública na oportunidade da constituição do planejamento 

orçamentário PPA, LDO e LOA, será necessário o estabelecimento de parcerias políticas 

junto aos representantes no legislativos estadual, federal, boa relação e trânsito junto 

ao executivo estadual e federal, sem esquecer a necessidade de apresentação de bons 

projetos viáveis e exequíveis, bem como a manutenção fiscal do Município positiva em 

condições de emissão das certidões necessárias a viabilização dos recursos das 

transferências voluntárias do governo estadual e federal, bem como os recursos 

oriundos das emendas parlamentares. 

Considerando a expectativas de arrecadação do Município aliados à capacidade 

de captação de recursos mediante convênios, parcerias, transferências voluntárias e 

emendas parlamentareis, tem-se o presente instrumento de plano de governo em 

aderência a legislação eleitoral e transparências nas propostas de ações a serem 
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implementadas na futura gestão, quais poderão serem consignados nos instrumentos 

de planejamento em acordo com a avalição da sociedade urupaense na oportunidade 

das audiências públicas do orçamento participativo. 

Para tanto, tem-se organizados as matrizes das ações aglomeradas em 

seguimentos por áreas que vão desde a educação no tópico 1 até empregos e rendas no 

tópico 11 de forma a contemplar todas as possíveis ações para a gestão do Município 

adequados à realidade financeira exequível. 

 

1. Educação 

1.1 Aquisição de veículos para transporte dos professores. 

1.2 Aquisição e distribuição gratuita de uniformes para alunos da rede municipal 

de ensino. 

1.3 Implantação de laboratório de informática nas escolas municipais. 

1.4 Capacitação dos profissionais da educação. 

1.5 Implementar medidas na melhoria da qualidade do ensino. 

1.6 Reformular o plano municipal de educação. 

1.7 Reforma e ampliação das unidades de ensino do Município. 

1.8 Aquisição de materiais pedagógicos para alunos da rede ensino municipal. 

1.9 Normatização e regulamentação do transporte escolar municipal. 

1.10 Adequação das bibliotecas das escolas da rede municipal. 

1.11 Projeto de estruturação e equipamentos do ambiente da biblioteca 

pública municipal. 

 

2. Saúde 

2.1 Manutenção do sistema de saúde municipal. 

2.2 Reformas e ampliação das unidades de saúde municipal. 

2.3 Contratação de profissionais para atendimento à saúde da mulher. 

2.4 Implementação de ações para melhoria no atendimento das pessoas com 

doenças Comórbidas. 
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2.5 Ampliação na aquisição de medicamentos em acordo com a tabela RENAME. 

2.6 Elaboração de projetos para gestão consorciada em saúde especializadas 

para discursão junto aos conselhos de saúde. 

2.7 Implementação para realização de cirurgias eletivas e parto normal. 

2.8 Ampliação das ações nos diagnósticos por imagem e laboratoriais. 

2.9 Aquisição de veículos para gestão e transporte de pacientes. 

2.10 Ampliação no atendimento e custeamento da gestão de pacientes 

regulados e atendimentos especializados. 

2.11 Fortalecimento na gestão da atenção básica em saúde. 

2.12 Ampliação da informatização e automação na rede de saúde do 

Município. 

 

3. Assistência Social 

3.1 Construção prédio para CRAS. 

3.2 Ampliação do projeto mamãe bebê. 

3.3 Ampliação do projeto primeira infância. 

3.4 Estabelecer parcerias com entidades para apoio e melhoria na qualidade de 

vida das pessoas em condições de vulnerabilidade. 

3.5 Manutenção da unidade de atendimento a terceira idade. 

3.6 Manutenção da unidade das pessoas com deficiências – APAE. 

3.7 Manutenção das atividades do conselho tutelar do Município. 

3.8 Projeto de enfrentamento ao combate do uso de álcool e substâncias 

taxológicas.  

3.9 Ampliação de cursos e oficinas para pessoas em estado vulnerabilidade 

social. 

3.10 Normatização e regulamentação do SUAS no Município. 

 

4. Infraestrutura Urbana 

4.1 Implantação fábrica de bloquetes e meio fio para pavimentação. 
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4.2 Revitalização da avenida Moacir Vieira de Paula. 

4.3 Pavimentação asfáltica das ruas e avenidas da cidade. 

4.4 Manutenção e recuperação das vias urbanas ainda não pavimentadas. 

4.5 Recuperação da malha asfáltica urbana. 

4.6 Revitalização da sinalização de trânsito. 

4.7 Projeto de canalização e urbanização dos principais igarapés do perímetro 

urbano entre a avenida Oito de Março e Jorge Teixeira. 

4.8 Projeto de implementação de energia solar nos prédios públicos. 

4.9 Projeto de regularização fundiária urbana. 

4.10 Implantação e estruturação da Casa dos Conselhos. 

4.11 Projeto de implantação de iluminação em LED nas avenidas, ruas, parque 

e praça da cidade. 

4.12 Ações de melhorias na gestão dos distritos ampliação iluminação pública, 

abastecimento de água, energia elétrica e pavimentação. 

4.13 Projeto melhorias na infraestrutura do cemitério municipal. 

4.14 Implantação de Internet na Praça. 

4.15 Projeto de implementação da rede de esgoto sanitário e tratamento. 

 

5. Infraestrutura Rural 

5.1 Recuperação e manutenção de toda malha viária do Município. 

5.2 Implementação de ações para rebaixamento dos principais morros. 

5.3 Projeto de construção de galerias em concretos em substituição pontes de 

madeira. 

5.4 Projeto de construção de pontes de concretos em situações que for inviável 

construção de galerias.  

5.5 Substituição de bueiros de concretos para tubos de maior durabilidade PEAD. 

5.6 Implantação de bueiros de alta durabilidade com cama, berço e ala. 

5.7 Aquisição de veículos pesados e equipamentos. 
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6. Agricultura 

6.1 Implementação e ampliação do fomento à agricultura familiar. 

6.2 Aquisição caminhão para transporte e destruição de calcário. 

6.3 Implementações e fomento à psicultura. 

6.4 Implementações de ações para melhoramento genético do rebanho leiteiro. 

6.5 Implementações de ações para melhoramento genético do rebanho de corte. 

6.6 Implantações de parcerias com entidades públicas e privadas para fomento 

e melhoramento na agricultura e pecuária. 

6.7 Implementações nas ações de preparação do solo para plantios. 

6.8 Implementações nas ações de apoio aos agricultores para viabilização de 

ensilagens. 

6.9 Implementação de projetos para operação de horas máquinas a baixo custo 

na recuperação de pastagens, silagens, na lavoura de café, cacau e hortifrutis. 

6.10 Restruturação da Secretaria do Município de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

 

7. Meio Ambiente 

7.1 Revitalização do Parque Ecológico do Município. 

7.2 Projeto para reciclagem do Resíduo Sólido Urbano 

7.3 Projeto para coleta seletiva Resíduo Sólido e Compostagem Lixo Orgânico 

7.4 Campanha de conscientização combate de queimadas. 

7.5 Campanha de conscientização ao uso consciente da água. 

7.6 Campanha dia da árvore. 

7.7 Projeto de revitalização de nascentes nas propriedades rurais. 

7.8 Projeto de recuperação matas ciliares. 

7.9 Projeto de regulamentação e regularização de APP`S no perímetro urbano. 

7.10 Instituir Plano de Recuperação de Áreas Degradas na área do lixão. 

7.11 Implantação do viveiro municipal. 

7.12 Projeto de arborização planejada da cidade. 



 
 

Plano de Governo -  UNIDOS SOMOS FORTES.                                                               Página 7 de 8 

 

8. Comércio e Industria 

8.1 Implantação de infraestrutura para licenciamentos ambientais e projetos 

industriais. 

8.2 Projeto de apoio e fomento ao micro empreendedor. 

8.3 Parcerias com entidades de fomento ao comércio e indústria.  

8.4 Implantação de agência do Banco do Povo. 

 

9. Esporte e Lazer 

9.1 Projeto de implementação de ciclo vias no perímetro urbano. 

9.2 Apoio ao campeonato municipal de futebol. 

9.3 Apoio à iniciação esportivas nas unidades de ensino do Município. 

9.4 Melhorias dos ambientes de práticas de esporte das unidades de ensino do 

Município. 

9.5 Reforma dos ambientes de prática desportivas do Município. 

9.6 Apoio e fomento as atividades desportivas. 

 

10. Cultura 

10.1 Projeto Cinema na Praça 

10.2 Festa do aniversário da cidade 

10.3 Réveillon na Praça 

10.4 Projeto de Apoio e Fomento a diversidade cultural. 

 

11. Emprego e Renda 

11.1 Realização gratuita de cursos profissionalizantes. 

11.2 Parcerias com SEBRAE, SENAR e SENAI para realização de cursos e 

treinamentos. 

11.3 Parcerias com entidades de ensino superior para estágios e primeiro 

emprego. 
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Conclusão 

Após ouvidos várias pessoas no âmbito do Município de Urupá, em reuniões 

com seguimentos que representam a sociedade urupaense em sua diversidade cultural, 

religiosa, gênero, atuação profissional, comercial, laborativa e política, foi concebido o 

presente Plano de Governo, pelo qual se buscou sintetizar as ações que poderão serem 

levadas aos instrumentos de planejamento orçamentário, caso, logramos êxito no pleito 

eleitoral vigente. 

As ações neste instrumento abarcados visam, além de instruir e orientar as 

vindouras peças orçamentárias, propor a sociedade um canal de debate em torno das 

políticas públicas do Municípios na busca de melhoria da qualidade de vida da sociedade 

urupaense. 

A proposta ora apresentada não está estanque. Portando, caso a sociedade em 

sua manifestação assim entenda, é possível promover alterações para adequar aos 

anseios sociais, pelos quais estamos prontos para ouvir e debater sobre a melhor forma 

de gestão dos recursos públicos. 

Para tanto, foi organizados as linhas de ações neste instrumento, de modo que, 

além de atender as medidas legais, possa contribuir para o debate de ideias em prol de 

uma sociedade melhor, na busca e destinação eficiente dos escassos recursos públicos. 

Na proteção de Deus, apresentamos a sociedade o presente plano de governo. 

 

Urupá, 22 de setembro de 2020 

 

                  

                       Célio de Jesus Lang                                                         José Roberto de Souza 


