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COLIGAÇÃO: “A VONTADE DO POVO” (PTB e Republicanos) 



 

PARA CONTINUAR FAZENDO DIFERENTE 

A OPORTUNIDADE É AGORA! 

 

O mundo e o Brasil passam por um momento tenso com a pandemia 

do COVID-19, no estado de Rondônia e em nosso município de Urupá não é 

diferente. O cenário é de desemprego e baixa arrecadação, o que atrasa alguns 

investimentos públicos. 

Porém, nosso papel é propor alternativas para o incremento da renda, 

a geração de emprego e consequentemente a geração de oportunidades para o 

povo do nosso município de Urupá. 

E nesse sentido, queremos ousar e continuar fazendo ações em 

benefício do nosso povo, assim como fizemos na nossa primeira gestão no período 

de 2013 a 2016, ações que até então pareciam impossíveis de serem feitas, mas 

fizemos, e queremos continuar ousando, queremos continuar fazendo diferente. 

Este cenário é providencial para fazermos investimentos importantes e 

ainda ações que garanta fornecimento de matéria – prima para nossas indústrias de 

beneficiamento do leite, possibilitar que nosso peixe seja beneficiado aqui, nosso 

café seja beneficiado e industrializado aqui na nossa cidade de Urupá. 

Nossa gente empreendedora precisa de incentivos para melhorar sua 

perspectiva de vida, e preocupado com isso a coligação “A Vontade do Povo” 

apresenta o plano de metas a serem executadas nos próximos quatro anos. 

Este plano de Governo foi elaborado buscando informações em 

observação as necessidades vividas diariamente pelo povo que aqui reside, com 

isso buscaremos junto aos Governos Estadual, Federal, Congresso Nacional bem 

como na Assembleia Legislativa de Rondônia e a nossa Câmara de Vereadores de 

Urupá por meio dos representantes do povo maneira de conduzirmos este Município 

a um futuro PROSPERO, JUSTO, DIGNO e DEMOCRÁTICO para todos. 

 



 

Nosso Plano de Governo traz ações possíveis de serem 

implementadas, algumas faremos já no início da nossa Administração, outras 

durante o Governo. 

Nossa Câmara de Vereadores terá papel importantíssimo na 

atualização da legislação tributária, ambiental, agrícola, administrativa e sobre tudo 

de organização da nossa Cidade de Urupá. 

A seguir apresentaremos nossas propostas, as propostas estão 

organizadas de forma que você poderá acompanhar nos próximos quatro anos a sua 

concretização. 

 

Muito obrigado, conto com o seu apoio e voto no dia 15 de novembro 

de 2020. 

 

Sou Simples, voto Serjão para Prefeito de Urupá. 

 

Dia 15, digito 14 e confirmo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Fazenda, Administração, Planejamento e Governo: 

 

REDUÇÃO DE IMPOSTOS É INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 

Ninguém consegue pagar tanto imposto, para isso vamos reduzir a alíquota do IPTU, 

vamos oferecer um desconto anual de 50% do valor lançado para pagamento à vista 

e de 30% para pagamento a prazo em até 8 (oito) parcelas. 

Em relação ao ITBI, vamos possibilitar para a 1ª. Autorização para a lavratura de 

Escritura Pública ou Emissão de Título Definitivo de Domínio, o desconto de 80% do 

valor avaliado e para a 2ª. Transmissão 50% do valor avaliado.  

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Definição de procedimentos para melhorar e agilizar os processos de regularização 

fundiária de imóveis que ainda estão em nome da Prefeitura Municipal de Urupá, na 

cidade e nos núcleos urbanos da área rural. 

 

URUPÁ TEM VALOR 

O objetivo do projeto é fortalecer a economia local por meio do fortalecimento da 

atuação dos empresários da indústria, do comércio e dos serviços. Fortalecer a 

economia é a forma para gerarmos empregos. Como decorrência, aumentar a 

autoestima da população. 

 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

O serviço público só é eficiente para os cidadãos se forem oferecidos serviços 

competentes e qualificados. 

Para tanto, dedicaremos parte importante de nossos esforços na qualificação de 

nossos servidores municipais, e na sua motivação profissional. 

PREFEITURA CIDADÃ 

Implantação imediata de programa de prestação de contas e controle de gastos, 

fornecendo aos cidadãos todas as informações necessárias sobre os serviços 

públicos via INTERNET, rádio e jornais. Investirei num melhor atendimento ao povo, 

pois a população de URUPÁ precisa e merece ser atendida com agilidade.  



Precisamos avançar e reduzir a burocracia que atrapalha a vida de todos. 

DISQUE CIDADÃO 

Criação de uma linha telefônica, com ligações gratuitas, para o cidadão de Urupá dar 

suas sugestões, obter informações e fazer suas reclamações junto á Prefeitura e 

seus órgãos. 

SERVIDOR VOCÊ É IMPORTANTE! 

Garantia de política de valorização salarial. Para os servidores vamos acompanhar e 

superar os índices inflacionários no reajuste salarial, por meio de uma melhor 

arrecadação e melhor captação de recursos externos, pois esta é a decorrência da 

retomada de crescimento econômico da cidade. Ainda, vamos incentivar e apoiar a 

Implantação do Clube do Servidor. 

 

- Saúde: 

 

SAÚDE EM CASA 

Dinamizar os Programas Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, os 

quais terão a incumbência de realizar visitas domiciliares trabalhando na orientação 

e prevenção de doenças, “pois é melhor prevenir do que remediar”. Na cidade e nas 

linhas rurais.  

HOSPITAL MUNICIPAL JORGE CARDOSO DE SÁ  

Dar suporte aos profissionais da Saúde para que possam oferecer bons serviços á 

comunidade, ampliando o atendimento ambulatorial, além dos serviços de média 

complexidade como raio x, ultra-som e outros.   

MEDICAMENTO EM CASA 

Implantar estrutura para o fornecimento de remédios na casa do paciente.  

 

QUERO FAZER O MEU EXAME MAIS PROXIMO DA MINHA CASA 

Oferecer aos moradores acesso para exames emergenciais principalmente aos 

internos do hospital municipal, bem como para aqueles casos precisam ser 

transportados para Porto Velho. O que não conseguir em Urupá, queremos oferecer 

no máximo em Ji-Paraná. 



 

CENTRO DE SAÚDE 

Equipar com condições de um bom atendimento ambulatorial tais como odontologia, 

ortopedia, pediatria, pré-natal, preventivo, saúde do idoso, vacinação. 

 

CIDADÃO COM SAÚDE  

Dar condições de locomoção para pacientes com necessidade de realizarem 

exames de maior complexidade em Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho ou outro lugar 

que houver necessidade. 

 

ESTUDANTE COM SAÚDE 

Oferecer nas Escolas Municipais acesso a SAÚDE para cuidar da saúde bucal da 

população e alunos que estudam nas escolas pólo/rural prevenindo assim a saúde 

de todos. 

 

- Agricultura e Meio Ambiente: 

 

GENTE EMPREENDEDORA – QUEM PRODUZ PRECISA E TERÁ NOSSO 

APOIO! 

Nosso povo de Urupá precisa crescer, e este é nosso compromisso, vamos 

estimular o desenvolvimento econômico para gerar riqueza para todos os seus 

habitantes, com isso podemos observar a possibilidade de darmos incentivos fiscais 

para empresas se instalarem em Urupá. 

Vamos possibilitar o acesso ao crédito financeiro e apoiar iniciativas empreendedora 

com recursos financeiros via o BANCO DO POVO, a juro igual ao do PRONAF. 

 

PROVA URUPÁ 

Com a experiência do Programa de Verticalização e Valorização da Agricultura, 

programa esse já testado com êxito no Distrito Federal (1995) e Mato Grosso do Sul 

(1999) e em Rondônia no Município de Ariquemes, e ainda a experiência da nossa 

primeira gestão e, vamos dinamizar o PROVA URUPÁ, o PROVA é um programa 



dirigido aos agricultores, que incentiva a melhoria da produtividade e o aumento de 

sua renda, com ações porteira adentro nas propriedades rurais, tais como: horas 

máquinas e de caminhões para mecanização e de aterros, distribuição de 

Calcário, melhoria da pastagem, melhoramento genético, fornecimento de 

mudas de café e cacau, estimulo ao projeto Balde Cheio e outros, buscando 

agregar valor a sua produção e gerando renda e ocupação, com ênfase para evitar o 

êxodo rural. 

A prefeitura dará assistência técnica em parceria com a EMATER, CEPLAC, 

buscando crédito, capacitação e acompanhamento na Implantação de 

Agroindústrias para o processamento da produção e vai apoiar na comercialização. 

Nossa meta é apoiar a implantação de 05 Agroindústrias. Fonte de recursos: 

Prefeitura, Governo Federal, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Povo e 

outros. 

PROGRAMA CIDADÃO CAPACITADO 

Elaboração e implantação imediata de política de capacitação profissional de jovens 

e adultos, mediante parcerias com EMATER, SENAC, SENAI, SENAR, SEBRAE, 

Associação Comercial e Industrial, Associação dos Pecuaristas e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais para que juntos possamos dar esperança de um futuro 

promissora nosso POVO. 

 

ECOTURISMO E TURISMO RURAL 

Política de aproveitamento das belezas naturais de Urupá como fonte de emprego e 

renda para o município. Capacitação de jovens para o trabalho de guia turístico e 

criação de política de incentivo para a atividade empresarial no ramo de ecoturismo 

nas propriedades rurais, como a cachoeira da linha C – 40 e o Rio Urupá no 

perímetro Urbano. 

 

PROGRAMA REVIVA – REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES  

O meio ambiente é a natureza, fonte inesgotável de recursos, sem a qual não 

vivemos, temos que protegê-lo para que nossos filhos e netos tenham boas 

condições de vida. Conservar o meio ambiente é também gerar emprego e renda, 

por isso vamos definir uma política para a conservação do meio ambiente, buscando 



para isso apoio junto a EMATER, CEPLAC, SEAGRI, SEMAA e outros órgãos 

visando um manejo florestal adequado para com isso também o produtor rural ter 

uma fonte de renda, vamos incentiva a recuperação de áreas degradadas, 

realizações a atualização da legislação ambiental no que compete ao município. 

COMPRA DIRETA DO AGRICULTOR 

Simplificar os procedimentos de compras públicas para prestigiar o homem do 

campo, através da compra direta dos seus produtos para fins de abastecimento, 

principalmente, das escolas e hospital municipal. 

 

- Infraestrutura: 

 

ESTRADA BOA PARA O ESCOAMENTO DA NOSSA PRODUÇÃO 

Recuperação de nossas estradas vicinais com cascalhamento onde houver 

necessidade, valas para saída de água no período chuvoso, substituições de pontes 

de madeira por pontes de concreto, galerias ou bueiros em aço, com isso teremos 

maior conservação das estradas qual é o caminho para escoamento de nossa 

produção agrícola bem como o livre acesso de ir e vir para o povo resolver seus 

problemas e negócios em qualquer canto do Município de Urupá. Ainda estaremos 

de mãos dadas com o Governo do Estado para manter em perfeito estado de 

trafegabilidade as rodovias estaduais que interligam nossa cidade a cidades 

circunvizinhas.  

Vamos fazer as pontes mistas de concreto e aço sobre os Igarapés Izidro na linha A 

07 para a linha A 05 e Trincheira no travessão da linha T 18 para a linha T 20. 

URUPÁ É NOSSA CASA 

Prefeitura e comunidade juntas para tornar a cidade mais bela, limpa e saudável, 

Uma cidade agradável de viver e segura atraem investimentos, emprego e renda, 

fazer de Urupá uma cidade cada vez melhor para se viver. A prefeitura vai cumprir 

com sua obrigação de manter a cidade sempre limpa e agradável, distribuição de 

lixeiras fixas por toda a cidade, e realização de campanhas educativas, além de 

varrer principais ruas e avenidas. 

 

 



CIDADE ILUMINADA 

Iluminação pública em toda a cidade, principalmente nas proximidades de escolas e 

igrejas, a boa iluminação é segurança evita o crime.  

TRÃNSITO MODERNO 

Buscaremos parceria com o DETRAN, e sociedade civil organizada para criarmos o 

Programa Municipal de Transito, com implantação de sinalização indicativa e de 

alerta, quebra-molas onde for necessário e outros equipamentos para um transito 

sem riscos, alem da implantação de faixa de pedestres nos pontos mais movimentos 

da cidade e trabalho educativo com os motoristas para que respeitem os pedestres 

na faixa e os ciclistas. Em cada esquina asfaltada terá rampa de acesso para 

cadeirantes. 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

Participação ativa da comunidade na orientação da Política Municipal de Segurança, 

com atenção e apoio especial ao PROERD- Programa Educacional de Resistência 

ás Drogas e a Violência. O poder publico juntamente com o Conselho viabilizará 

convênios e parcerias com o Governo Estadual, Governo Federal e sociedade civil 

visando tirar as pessoas que enfrentam este problema em especial nossos jovens. 

ASFALTO EM URUPÁ 

Em parceria com o Governo do Estado e emendas parlamentares iremos asfaltar em 

cada ano ao menos um quilômetro de ruas e avenidas em nossa cidade e ainda 

construiremos asfalto no distrito de Nova Aliança no núcleo primavera na linha C 03. 

Vamos fazer a recuperação de 10 km de Ruas com a aplicação do micropavimento. 

CICLOVIA 

A prática de exercícios físicos como a caminhada ou andar de bicicleta é muito 

importante, nos ajuda muito, melhora nossa autoestima. Dessa forma, vamos buscar 

juntamente com os nossos vereadores captar recursos para que possamos 

Implantar uma Ciclovia com Iluminação, iniciando no Igarapé Izidro até a linha C 05 

via RO 473. 

 

 



CAMINHÃO FOSSA  

Vamos adquirir um Caminhão com tanque e em parceria vamos oferecer os serviços 

a nossa população para limpar as suas fossas sépticas. 

 

- Educação, Esportes e Cultura 

 

UM OLHAR DIFERENTE PARA A EDUCAÇÃO 

O fator mais importante do desenvolvimento econômico é a educação, os países que 

investem em educação se desenvolvem os que não, decaem. 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios são mais melhorias no 

ensino municipal. Dessa forma, pretendemos ampliar os serviços já existentes no 

município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade escolar, servidores 

da educação, professores e alunos uma assistência digna e contínua, através das 

estratégias a seguir: 

Cumprimento ou revisão se necessário for do Plano de Carreira dos Professores; 

Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creche; 

Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam; 

Garantia de transporte digno e eficiente aos profissionais da educação; 

Gratificação por docência em sala de aula; 

Realização de cursos de formação continuada para os professores e demais 

servidores lotados na área educacional; 

Projetos de intensificação de melhoria da educação básica, sem esquecer-se da 

Educação Especial, com melhorias nas salas de recursos; 

Implantação do Programa de Informática nas escolas; 

Aquisição de lousas digitais para as escolas; 

Conteúdo curricular básico conforme a nova BNCC e outras atividades como reforço 

escolar, reforço se necessário também no ensino fundamental II; 

Apoio financeiro aos projetos de esporte e cultura, desde que envolvam os alunos da 

rede municipal, podendo ser em conjunto com a rede estadual de ensino; 

Aquisição de equipamentos de fanfarra (para serem utilizados nas festividades do 

dia 07 de setembro); 

Ampliar o número de vagas para educação infantil; 



Elaborar projetos para que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

das escolas municipais melhore ainda mais; 

Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a evasão 

escolar. (Exemplo em períodos de plantação); 

Implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agrícola; 

Projeto Todo agricultor é empreendedor (Para alunos da área rural – Família do 

Campo); 

Reativar se possível for, escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas visando 

manter os alunos próximos de casa e valorizar as comunidades – Analisar o 

quantitativo de alunos e verificar possíveis matrículas; 

Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso da 

comunidade, principalmente no fim de semana; 

Ampliar e reformar a quadra da Escola Adeildo Martins, com construção de 

arquibancadas e banheiros; 

Construir uma sala de vídeo e uma biblioteca para atender melhor os alunos e atrair 

novas matrículas nas escolas da área urbana; 

Cumprimento do Piso Nacional dos professores; 

Cumprimento do reajuste anual, conforme Lei Municipal; 

Manter ativo o Programa Escola Forte: com menos se faz mais! 

Apoio aos alunos que estudam em escolas técnicas, como por exemplo: EFA e 

IFRO; 

Manter o apoio financeiro ao ensino superior via repasse para a associação de 

acadêmicos; 

Projeto Quem planta esforço, colhe sucesso! (com premiações para os alunos e 

professores dedicados, os quais demonstrem isso com relatórios, fotos, vídeos), as 

premiações serão adquiridas pela Secretaria de Educação, desde que o projeto seja 

enviado com antecedência necessária à Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA PASSAPORTE PARA O FUTURO 

Estimular e dinamizar Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd)  em 

um esforço cooperativo a ser estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a 

Família, tendo como missão e visão: ensinar aos estudantes habilidades para 

tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e 

saudável  e construir um mundo no qual os jovens estejam capacitados para 

respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, 

da violência e de outros comportamentos perigosos. Abrir um diálogo permanente 

entre a "Escola, a Polícia Militar e a Família", para discutir questões correlatas à 

formação cidadã de crianças e adolescentes. 

 

ESPORTE PELO MUNICÍPIO É ESPORTE COM CIDADANIA 

 

Criar espaços para a prática de esportes como vôlei, basquete, futebol de areia e 

outros. Nas escolas municipais, apoiar a realização campeonatos e torneios de 

futebol, corridas de pedestres e ciclistas. Vamos investir no setor esportivo deste 

Município para que tenha condições de dar apoio e organizar naquilo que for 

possível dando fortalecimento na realização de campeonatos rurais “ruralzão”  além 

de construir as arquibancadas no estádio municipal.  

 

 

- Assistência Social: 

 

PROGRAMA POSSO TE AJUDAR? 

Vamos oferecer ao povo os serviços do INSS DIGITAL, Sala da Cidadania do 

INCRA, CRAS/CREAS. 

URUPÁ SOCIAL 

Não podemos nos esquecer jamais daqueles abandonados pela sorte e abatidos 

pelo infortúnio. São nossos irmãos. Por isso, dedicaremos o máximo de atenção 

para ajudá-los para que ganhem auto-estima, confiança em si própria e respeito dos 

outros. 



APOIO ÁS INSTITUIÇÕES QUE TRABALHAM COM CRIANÇAS, DEPENDENTES 

QUIMICOS, PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS 

 

Promoção de política de apoio ao trabalho de associações, igrejas e entidades que 

se dedicarem a criança, dependentes químicos, pessoas portadoras de 

necessidades especiais e ao idoso. A Prefeitura reservará parcela do seu orçamento 

anual para a realização de parcerias. 

 

PROGRAMA PASSAPORTE PARA A CIDADANIA 

 

Vamos implantar programa de apoio as Crianças e Adolescentes, buscando oferecer 

a eles opções de lazer, prática esportiva, atividades culturais fora sala de aula. 

Ainda, vamos incentivar e apoiar ações de Implantação da Policia Militar Mirim, 

Bombeiro Mirim, Grupo de Escoteiros. 

 

 

 

 

 

URUPÁ DE TODOS 

 

Quero continuar sendo um homem simples, trabalhador, competente e honesto, que 

ajudou a transformar Urupá numa Cidade Melhor. Quero partilhar com todos vocês 

esta alegria. 

 

 

 

 


