
Plano de Governo – Gestão 2021/2024 
‘‘É HORA DE MUDAR’’ 

 
Apresentação 

Apresentamos aqui as principais propostas à gestão 2021-2024. O plano aqui apresentado foi desenvolvido 

a partir da experiência adquirida quando tive a oportunidade de atuar no cargo de Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente do Município, Sempre com o objetivo de obter os melhores resultados para a população. 

As propostas ora aqui apresentadas são a continuidade dos trabalhos desenvolvidos e reflete 

simultaneamente nosso ideal, que é contemplar objetivos e projetos ousados, com aptidão que impetrarão uma 

administração ainda mais dedicada e competente em prol de nossos munícipes. 

Nos orgulhamos do trabalho realizado à frente da Secretaria de Agricultura e Meio, marcada pela presença 

e parceria constante da população, e nos comprometemos conduzir, com mais motivação e diligência a próxima 

etapa do desenvolvimento de Urupá. 

Esperamos contar com mais esse VOTO de confiança para UNIDOS darmos continuidade ao PROGRESSO 

de nosso Município. 

 

Nossas propostas: 
 

Educação 
 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à Educação Especial; 

 Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação; 

 Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de vagas ofertadas a cada ano; 

 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual; 

 Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos. 

 

Saúde 
 Ampliar o atendimento de especialidades no Centro de Saúde; 

 Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente; 

 Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de mais recursos para o 

Município na área saúde; 

 Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a melhoria e a humanização 

do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 

afetivamente à expectativa da população. 

 Aquisição de veículos para as Equipes de Saúde da Família; 

 

Segurança Pública 
 Ampliar a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia para fortalecer a ação das 

policias militar e civil; 

 Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de drogas no Município; 

 Ampliar instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade; 

 Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais do órgão; 



 Aumentar o efetivo policial; 

 Implantação do Conselho Municipal de Segurança Pública. 

 

Assistência Social 
 Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

 Manter e ampliar as atividades do PETI; 

 Construir uma sede Própria para o PETI; 

 Implementar Projetos visando funcionar como uma parceria que busca resgatar o vínculo familiar e garantir um 

atendimento social, de saúde, educação e trabalho; 

 Implementar projetos, que buscam criar parcerias com cartórios, tribunais de justiça e bancos para que todas 

as famílias possam ter seus documentos. 

 

Emprego, Trabalho e Renda 
 Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município; 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; 

 Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação do município; 

 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 

 

Cultura, Esporte e Lazer 
 Estruturar o Departamento de Cultura e Lazer; 

 Aprimorar e apoiar com maior destaque o Campeonato Rural de Urupá; 

 Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município; 

 Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades esportivas; 

 Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 

 Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais; 

 Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a execução de projetos de iniciação esportiva; 

 

Agricultura e Meio Ambiente 
 Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a efetivamente em funcionamento; 

 Aquisição de equipamentos agrícolas; 

 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura Familiar, bem como associações 

e cooperativas 

 Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes; 

 Distribuição de mudas de plantas nativas; 

 Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio de cursos de capacitação 

voltados aos produtores rurais; 

 Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da produção agrícola;  

 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na agricultura familiar. 

 



Habitação 
 Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional; 

 Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

 Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos aos programas habitacionais. 

 

Infraestrutura e Transporte 
 Recapeamento de ruas e avenidas; 

 Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do Município; 

 Instalação de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil no Bosque Municipal; 

 Melhoria das estradas vicinais com a manutenção das pontes e construção de pontes pré-moldadas. 

 

Gestão 
 Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo à produtividade dos servidores públicos municipais; 

 Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

 Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); 

 Modernizar o Arquivo Público Municipal; 

 Promover a capacitação e aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais; 

 Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno, dentre outras 

práticas; 

 Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento estratégico participativo 

e do conceito de Cidade Inteligente; 

 Aperfeiçoar a regulação e monitoramento dos serviços públicos, inclusive os terceirizados, de forma 

transparente e com a participação da cidadania; 

 

Princípios de Atuação do Governo 

 Colocar o dia-a-dia das pessoas como prioridade de governo, aproximando-o dos cidadãos;  

 Garantir uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e acompanhamento 

para toda a máquina municipal;  

 Abranger a participação social como diretriz de governo através da implementação de diversos 

mecanismos de diálogo com a população como PPA Participativo e Criação ou ativação de 

Conselhos Municipais nas diversas áreas;  

 Constituir uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais; 

 Apreciar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura; 

 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de 

qualidade em todas as regiões da cidade; 

 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o setor 

privado e outras esferas de governo; 

 Valer-se do desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da eficiência dos 

processos da administração municipal. 


