
PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE URUPÁ-RO 

Gestão 2021/2024 

 

COLIGAÇÃO: ALIANÇA ENTRE EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO 

CANDIDATO A PREFEITO: 

RENISVALDO DE OLIVEIRA 

CANDIDATO A VICE-PREFEITO: 

DIRCEU SAAR DA SILVA 

 

EDUCAÇÃO 

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção 

à Educação Especial, ampliando a qualidade e abrangência do atendimento de 

crianças com necessidades especiais; 

 Buscar parcerias com empresas de internet da região para instalação nas 

escolas urbanas e rural; 

 Dar prioridade ao Plano nacional de educação; 

 Buscar parcerias para cursos profissionalizantes, cursos superiores à distância, 

obtendo assim uma formação continuada dos profissionais da educação; 

 Dar ênfase a valorização profissional criando auxilio para os professores que 

se deslocam para escolas rurais; 

 Implantação de programa de intercâmbio entre pais e alunos; 

 Implantar o programa Creche 12 meses, para garantir o atendimento dos pais 

trabalhadores que não tem férias ou recesso nos períodos de fim de ano; 

 Garantia de alimentação de qualidade, ampliando a quantidade de gêneros 

alimentícios utilizados e valorizando o produtor rural da região; 

 Aquisição de até 80% da compra da merenda escolar da agricultura familiar; 

 Implantação de aquisição de alimentos disponíveis através da agricultura 

familiar no setor agrícola, incentivando assim o aumento da produção e 

rentabilidade para pequenos produtores;  

 Aquisição e manutenção de Ar-condicionado em todas as escolas;  

 Reforma de todas as escolas municipais; 

 Aquisição de Kit literários para rede municipal de ensino; 

 Promover campanhas, premiações e concursos que incentivem a leitura e o 

uso da biblioteca municipal; 

 Aumentar e melhorar a qualidade do transporte escolar; 

 Aquisição de materiais esportivos para rede municipal de ensino; 

 Implantar cursos profissionalizantes para suprir a carência de mão de obra 

qualificada no município, e ainda a criação de bolsa técnica municipal; 



 Aquisição de materiais permanentes para manutenção de unidades escolares; 

 Adquirir softwares educativos; 

 Implantar adesão a programas educacionais federais (Ex. IFRO) nas escolas 

municipais; 

 Implantar programa de educação juntamente com a polícia militar para 

segurança no transito e prevenção ao uso de drogas e a Implantação de polícia 

mirim. 

 

CULTURA 

 Estruturar o departamento de cultura; 

 Cadastrar os movimentos culturais existentes no município; 

 Incentivar a realização de festivais de música e culturais do município e logo 

apoiar artistas locais valorizando os trabalhos realizados; 

 Apoiar a elaboração de projetos para a captação de recursos para as atividades 

culturais; 

 

ESPORTE E LAZER 

 Criar novos espaços seguros para caminhadas sob orientação de monitores e 

com equipamentos para exercício físicos; 

 Passeio ciclístico; 

 Incentivo a pratica de ciclismo MTB – Moto Bike; 

 Ginástica Laboral para idosos; 

 Incentivo de prática esportivas de todas as modalidades no âmbito municipal; 

 Realização de campeonatos esportivos (Ex: Campeonato Suíço, Futsal, 

campeonato municipal de futebol de campo, voleibol, xadrez, etc.); 

 Apoiar eventos promovidos por entidades não governamentais; 

 Criar escolinha de futebol; 

 Construção de campo society próximo a prefeitura; 

 Construção de quadra esportivas para atender as escolas e comunidades; 

 Construção de pista de corridas; 

 Construção de pista para saltos de atletismo; 

 Criação de espaço para práticas em artes marciais e equipamentos; 

 Valorização dos jogos escolares municipais como programa de inclusão. 

 

SAÚDE 

 Manutenção e reformas nas estruturas do hospital e UBS(s); 

 Realização de cirurgias eletivas; 

 Trabalhar junto governo do Estado para agilidade quanto a regulação dos 

pacientes encaminhados e agendamento de exames; 



 Fortalecimento dos profissionais do setor dos direitos iguais; 

 Contratação de Médico especialista para atender as demandas das 

ultrassonografias; 

 Formação continuada para os profissionais da área da saúde; 

 FARMÁCIA FÁCIL: Sistema informatizado para aquisição de medicamentos e 

entrega domiciliar, para melhorar o atendimento dos profissionais e população 

em geral; 

 Manutenção e ampliação de serviços de combate a endemias; 

 Implantação de programa para atendimentos odontológicos zona urbana e 

rural; 

 Implantar programa VISÃO 100% (Cem por cento) juntamente com parcerias 

do governo diagnosticando crianças com problemas de visão e distribuindo 

óculos gratuitamente; 

 Implantar programa SAÚDE ESCOLAR para o atendimento médico, 

odontológico, fonoaudiólogo, psicológico e nutricional aos alunos da rede 

municipal de ensino; 

 Implantação de equipe de saúde da família para atendimento em 100% de 

cobertura em áreas urbanas e rurais; 

 Contratação de agentes de saúde para suprir áreas demandadas; 

 Criar um programa de atendimento e entrega domiciliar de medicamentos 

controlados a pacientes acamados, idosos e deficientes incapazes; 

 Aquisição de veículos para as equipes de saúde da família; 

 Aquisição de veículo exclusivo para atendimento a gestantes quando 

necessário; 

 Enfatizar a importância da política de gratificações para funcionários quanto a 

concretização de metas, reforçando os planos de carreiras. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Implantar um projeto junto a secretaria de assistência social PROJETO 

PREFEITURA NO BAIRRO, visando atender as necessidades da população 

com mais eficiência; 

 Realizar atendimento integral, eficácia e humanizada juntamente com 

psicólogo às mulheres em situação de violência doméstica; 

 Implantar programas que visem reduzir os índices de violência doméstica; 

 Implantar campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência 

e idosos; 

 Criar o CAPS (apoio aos usuários de drogas) e parcerias com casas de 

recuperação; 

 Implantar programa JOVEM APRENDIZ, para desenvolver trabalhos 

juntamente com prefeitura, empresas terceirizadas ou órgãos do governo; 

 Criação e implantação de Ouvidoria em todos os órgãos municipais; 



 Implantar programa INTERNET PARA TODOS nos espaços públicos e na 

sede; 

 Construção da sede própria do Conselho Tutelar. 

 

INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 

 Aquisição de placas solar em todos os órgãos públicos; visando diminuir as 

despesas públicas; 

 Implantação de conselho administrativo constituído por lei com a finalidade de 

realizar planejamentos das prioridades da sociedade do município; compondo 

por 15 (Quinze) segmentos do município, exemplo, pecuária, piscicultura, 

comerciantes e outros; 

 Projeto de regularização das escrituras de lotes, terrenos e também dos 

distritos de Nova aliança, Núcleo Primavera e setor chacareiro; 

 Rede de distribuição de água potável nos distritos de Nova Aliança e Núcleo 

Primavera; 

 Dividir o município em 5 (Cinco) setores para construção de depósitos de água 

potável visando a melhoria e eficiência quanto a distribuição e atendimento da 

CAERD. Para atender as prioridades da sociedade que mais sofre no período 

de estiagem (seca); 

 Aquisição de novos caminhões, máquinas e equipamentos; 

 Aquisição de mais um caminhão de coleta para garantir o serviço de limpeza 

de vias públicas com eficiência; 

 Investir na infraestrutura viária e obras de urbanização, com a construção de 

galerias pluviais, recomposição de meio fios, vias urbanas e principalmente 

melhor acessibilidade de locomoção para deficientes nas vias urbanas e 

calçadas; 

 Apoiar a manutenção e a melhoria da infraestrutura rural como estradas, Tubos 

Armco, pontes e dar suporte a outras melhorias rurais; 

 Investir em projetos de engenharia de tráfego urbano e rural para melhorar as 

sinalizações de transito para a segurança das pessoas; 

 Parcerias com produtores rurais quanto a construção de bueiros na entrada das 

propriedades rurais para evitar que em período de chuva a água danifique a via 

pública; 

 Garantia de pavimentação em ruas, bairros e distritos, logo também, entretanto 

adquirir caminhões pipas para molhar as ruas sem asfaltamento em períodos 

de estiagem (seca); 

 Manutenção e construção de asfalto; 

 Aquisição de câmeras de vigilância em todos os órgãos públicos; 

 Construção de garagens para todos os veículos da frota municipal; 

 Implantar programa FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA, juntamente com 

departamento de trânsito DETRAN e polícia militar. 

 



SEGURANÇA PÚBLICA 

 Continuar e aperfeiçoar o sistema de monitoramento por câmeras; 

 Aumento efetivo da segurança pública juntamente com a secretaria de 

segurança pública do Estado de Rondônia fortalecendo as ações da polícia 

militar; 

 Implantar juntamente com a secretaria de segurança pública do Estado de 

Rondônia a aquisição de novas viaturas para o batalhão da polícia militar; 

 Solicitar juntamente a secretaria de segurança a volta do policiamento civil para 

o município de urupá para o fortalecimento do combate da criminalidade e 

tráfico de drogas no município; 

 Criar um Comitê de segurança municipal juntamente com a polícia militar e civil 

juntamente com secretarias do meio ambiente para planejar e monitorar ações 

que proporcionem melhor segurança ao público; 

 Intensificar e aperfeiçoar a iluminação pública com prioridade para escolas, 

praças, parques e outros locais de eventos. 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 Promover ações juntamente com EMATER, IDARON e outros órgãos 

governamentais, para que busquem assistência técnica a produtores, bem 

como o incentivo ao uso da informática, internet, bancos de dados e 

meteorologia. Também aplicar incentivos através de palestras; 

 Implantação de cursos profissionalizantes juntamente com a EMATER, 

SINDICATO RURAL e outros órgãos do Governamentais para treinamento dos 

produtores rurais (piscicultores, apicultores, fruticultores, etc); 

 Aquisição de Maquina PC para atender aos produtores rurais; 

 Implantação de programa ASSISTENCIA RURAL, para atender os produtores 

rurais como por exemplo, aterro de curral, cocheiras, carreadores, limpeza de 

bebedouros e outros; 

 Fortalecimento de apicultura do município; 

 Implantação do programa MAIS LEITE um incentivo a cooperativas e núcleos 

de produtores de leite, também a melhoria da genética de gado leiteiro; 

 Implantação do programa MAIS CALCÁRIO, para facilitar aos produtores rurais 

quanto a solicitação de calcários para conservação de solo e também para 

piscicultores quanto a conservação de represas; 

 Implantação do programa HORTA COMUNITÁRIA; apoio e assistência técnica 

ao produtor e apoio aos fruticultores; 

 Apoiar programas de desenvolvimento rural como piscicultura, apicultura e 

fruticultura aplicando incentivo fiscal, onde estes podem gerar novas rendas e 

oportunidades no campo; 

 Buscar parcerias juntamente com o produtor rural para a perfuração de poços 

artesianos, conforme a legislação municipal e ambiental; 



 Implantação de coleta seletiva, construção de aterro sanitários rurais em 

conformidade com normas ambientais; 

 Reforma e iluminação da pista de caminhada do bosque sumaúma; 

 Incentivo ao desenvolvimento de conservação dos nossos recursos naturais; 

 Implantação de viveiro de plantas de espécies nativas; 

 Distribuição de mudas de café e cacau para fomentar a agricultura; 

 Apoiar as agroindústrias; 

 Patrulha mecanizada em 3 (Três) setores do município; para melhor 

fiscalização e atendimento das necessidades do produtor rural;  

 Revisão da legislação sobre o meio ambiente do município de urupá 

compatibilizando o desenvolvimento com a preservação da qualidade 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urupá-RO, 25 de Setembro de 2020 


