
 
 

 
 

Incentivo a produção de mudas de culturas perenes nas comunidades rurais, 
atraves de suas organizações sociais, tais como café, cacau, teca,pinho cuiabano, 
castanha, pupunha, açaí,etc.. 
Criar o programa viver bem no campo que disponibilizará aos produtores 
rurais os serviços de máquinas para realização de benfeitorias nas 
propriedades visando melhorar a qualidade de vida 
Reorganizar e estruturar o conselho municipal de Desenvolvimento rural e 
ambiental – CMDRA 
Incentivar a confraternização entre as pessoas e o consumo de produtos da 
agricultura familiar 
Incentivar a criação de pequenos animais, peixes, abelhas, aves, ovinos, etc. 
Incentivar a Produção e o consumo de produtos orgânicos com total apoio à agricultura 
Familiar 
Construir o centro de costura para a Associção das Mulheres 

 

 

Ampliar a equipe de saúde bucal 
Ampliar o numero de agentes comunitarios de saúde 
Implantar o sistema de parto no Hospital Municipal 
Criação da casa de apoio em Porto Velho 
Abertura da Casa da Gestante 
Estruturar melhor o serviço de atendimento ao paciente mediante o agendamento 
previo de consulta por meio telefônico 
Ampliar o atendimento com oferecimento de especialidades médicas como 
pediatria e fisioterapia em dias predeterminados da semana 
Contratar através do consorcio (CIMCERO) consultas e exames de média e alta 
complexidade na rede privada para atendimento dos pacientes em nossa região, 
evitando-se o deslocamento para cidades distantes 
Discutir e implementar o plano de carreira dos servidores da saúde 
Incentivar os tratamentos alternativos da saúde (homeopatia) 
Ampliar o número de agentes comunitários de saúde 
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Criação do vivero Municipal para distribuição de Mudas 
Distribuição de sementes de milho e feijão 
Incentivo a produção de comida alternativa ao gado leiteiro ( silos) 
Aquisição de implementos agrícolas para secretaria, plantadeira, ensiladeira, calcariadeira etc. 
Incentivo a limpeza de tanques e bebedouros construção da horta Municipal 
Apoio as associações com mecanicos etc.. 
Dispor de um topógrafo para auxiliar o produtor rural 
Disponibilizar veículos para que o produtor rural possa 
escoar seu produto para a feira livre. 

Construir a casa Comunitátia de Velorios 

Constuir abrigo de passageiros nas linhas  

Agricultura 

Desenvolvimento Social 



 

 

Criar e implantar o concurso Escolar Anual de redação e Poesia com produção, 
publicação e distribuição de livro coletivo 

Firma parceria com as associações rurais objetivando implantar infraestrutura e 
iluminação nos campos de futebol comunitários 

Incentivar e reforçar a Liga de Futebol na organização dos campeonatos adulto, 
juvenil e intantil de futebol, masculino e feminino 
Organizar e realizar as Olimpiadas Escolares 

 

Realizar audiências Publica na Zona Rural para prestar contas e realizar o orçamento participativo 
Valorização dos funcionários com plano de carreira  
Implantar o programa permanente de capacitação e valorização dos servidores municipais 
Direito da hora extra, salário mínimo sem desconto 
Premiação ao funcionário destaque 
Criar condições para vinda de empresas 
Transparencia com o dinheiro publico 
as secretarias serão ocupadas por pessoas da própria área 
Emprego e portaria so para moradores do proprio municipio, incentivando a comunidade a permanecer em seu 
município 
Construção de oficinas, corte e costura, pintura. 
Abertura de boneario para lazer da comunidade 
Diária para os funcionário que ausentar a serviço do município 

 

Identificar as ruas com nome e numerar todas as casas da cidade 
Ampliar a rede de iluminação publica 
Implantar o sistema de saneamento básico para acabar com as águas escorridas de fossas, pia e 
banheiros  
Pavimentar as ruas dos setores novos da cidade 
Promover a conscientização da população sobre a coleta e tratamento do lixo 
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Cascalhamento de todas as estradas do municipios 
Limpeza das ruas 

Constuir bueiros com tubos de aço nas linhas vicinais 
Implantação de fabrica de bloquetes para pavimentação das ruas não asfaltada 
do municípios 
Construir galerias de concreto nas linhas vicinais 
Contruir pavimentação e sarjetas nos trechos de ladeira das estradas 
vicinais 
Aprovar e implantar o plano Municipal de Estradas de rodagem para transformar 
Os carreadores, travessões e acessos às casas dos agricultores familiares em 
estradas municipais possibilitando que a Prefeitura execute a manutenção das 
mesmas 
Melhoria no transito da cidade refazendo as sinalização 
Reestruturação da LH 81 com iluminação e paisagismo 
Diária de Campo 

 

Criar e implantar o Programa Educador Estudante com investimento permanente na 
capacitação dos professores e profissionais da educação mediante cursos de 
aperfeiçoamento 
Manter o Programa Escola Bonita estruturado para garantir a limpeza e conservação 
dos predios escolares garantindo maior conforto e segurança para alunos, 
professores e funcionarios da educação 
Discutir, aprovar e implementar o novo plano de carreira para os professores e 
profissionais da educação 
Associação dos Universitários de Mirante da Serra 
Criar e manter o Fórum Permanente de Educação mediante o qual a sociedade será 
convidada para auxiliar na melhoria da educação 
Criar o programa permanente de Combate as Drogas nas escolas incentivar e 
apoiar a associação dos universitarios de mirante da serra 
Criação do serviço de atendimento Psico-educacional de alunos, professores e 
funcionários da educação 
Construir predio para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal 
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