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As propostas apresentadas no decorrer do plano deverão ser implantadas mediante 

plano integrado de ações do poder público e da sociedade civil, principalmente nas áreas 
da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer. Não havendo apoio das 
massas, fica impraticável a realização de ações sociais tendo em mente seus pontos 
ideais. Um dos objetivos do governo deve ser a garantia do desenvolvimento da 
sociedade e das pessoas as quais ele serve, nos seus múltiplos aspectos: social, político, 
cultural, econômico, ambiental. O governo deve garantir isonomia, igualdade, justiça 
social e preservar os recursos comuns para as atuais e as futuras gerações. O 
desenvolvimento sustentável é condição estratégica para garantir o direito à cidadania 
e superar a pobreza, a violência e as desigualdades. Acreditamos nas seguintes metas: 

 
 Governar com diálogo amplo e transparência nos atos. 
 Ter cuidado e prioridade com a saúde em sua dimensão preventiva, diagnostica 

e solucionadora de doenças. 
 Fortalecer a cultura, esportes e o turismo de forma integrada. 
 Focar a educação como área mais importante a longo prazo. 
 Amplo investimento na agricultura familiar, com recuperação da infraestrutura 

urbana e rural. 
 Planejar a estrutura administrativa para maior eficácia 
 Ter metas a curto e longo prazo e as reavaliar periodicamente. 

 
Em geral, as ações a serem implantadas devem ser avaliadas continuamente e, se 

for o caso, reformuladas. O desenvolvimento que queremos para Nova União não é e 
nunca será construído por uma única administração. É um esforço conjunto de várias 
gestões. Uma administração municipal não pode focar suas metas somente até a 
próxima eleição. A vida do município demanda continuidade. As administrações 
precisam olhar além de seu pleito. Precisamos acabar com nossos imediatismos e 
pensarmos em políticas de longo prazo. Neste sentido, esperamos para esta década que 
Nova União tenha: 

 Desenvolvimento econômico, 
 Educação com índices eficientes, 
 Saúde de qualidade, 
 Apoio à agricultura e pecuária. 
 Apoio a empresas para fortalecer o aumento do número de empregos. 
 Infraestrutura adequada, com estradas rurais e urbanas com qualidade. 

Portanto isso dependerá de planos que ultrapassem as gestões e de 
continuidade no trabalho. 

 O governo deve pautar de forma igualitária sem distinção de raça, cor, credo 
religioso e condições econômicas. 



 Combater todas as formas de privilégios, pautando pela ética, pela 
moralidade é competência, combatendo severamente atos de corrupção. 

 
SECRETARIA DE SAÚDE (SEMSAU) 
 
PROGAMA SAÚDE JÁ: 
 
 

 Medico plantonista durante todos os dias da semana 
 Implantação de um programa de bom atendimento a pacientes. 
 Veículos e insumos, tentar conseguir junto aos parceiros estaduais e federais 

verbas para a sua renovação. 
 Implantação de Serviço de Ultrassonografia, para saúde preventiva. 
 Fornecimento regular de materiais de consumo e medicamentos nas redes de 

saúde, com uma lista de gastos fornecida pelo responsável de cada área. 
 Protocolos de saúde preventiva – Objetiva sistematizar as ações (tratamentos, 

encaminhamentos, exames, etc.)  
 Atendimento domiciliar em pacientes de risco. 
 Agente de saúdes ajudando na prevenção e controle de doenças. 
 Implantação de um programa de medicina preventiva 
 Ampliação e melhoria da unidade básica saúde e hospital de nova união, através 

de recursos municipais, estaduais e federais. 

 Apoio e coordenação eficiente ao programa Saúde da Família, e melhoria do 

mesmo. 

 

PROGRAMA SAÚDE MELHOR: 

 
 Aparelho de Radiografia digital e analógico de boa qualidade que funcione. 
 Educação e aperfeiçoamento permanente para os funcionários da saúde, 
 Valorização dos funcionários da saúde. 
 Incentivo a medicina popular 
 Transporte – Veículos de uso exclusivo para cada equipe de saúde e manutenção 

adequada. 
 Controle de liberação de exames e acesso a especialidades pelo através de 

programas municipais, estaduais e federais.  
 Cuidado continuado – Utilização de lista dos pacientes com demandas 

preferenciais para intervenções direcionadas, incluindo os acamados. 
 Projeto Pré-Natal Humanizado e acompanhamento com as gestantes. 
 Programa de Planejamento, traçando metas a curto e longo prazo. 
  Médico que reside em nosso município para atendimento as demandas de 

urgência e emergência. 
 Reativação do centro cirúrgico 
 Laboratório Municipal para a realização de exames de menor complexidade. 
 Consultório odontológico em funcionamento, 
 Reunião semanal com gestores para apresentação de resultados quanto 

sugestões e melhoria na área 



 Coordenação das compras de medicação para não haver percas. 
 Apoio na coordenação eficiente ao programa saúde escolar. 
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SECRETARIA DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) 
 
PROGRAMA CUIDANDO DO NOSSO POVO 
 

 Fortalecimento das ações do CRAS,  
 Compromisso com uma agenda de direitos humanos, 
 Regularização de documentos, 
 Terceira idade, fortalecer e ampliar as ações de proteção à pessoa idosa,  
 Apoio às Associações– Auxiliar as associações no seu processo de constituição, 
 Retorno da Guarda Mirim,  
 Comunidades religiosas, aproveitar melhor a atuação social das comunidades,  
 Reestruturar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil,  
 Implantação do programa criança feliz (Kit pata gestantes). 
 Construção do prédio do idoso 
 Implantação do programa de auxílio alimentação a pessoas em extrema pobreza. 

 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO ADM., E FAZENDA(SEMPLACAF) 
 
PROGRAMA NOVA UNIÃO PROGRIDE 
 

 Diagnóstico econômico da cidade, analisar, tabular e organizar as informações 
sobre as atividades econômicas, 

 Criação da Associação Comercial de Nova União,  
 Estimulo a Prática do Cooperativismo 
 Estimular as agroindústrias  
 Desenvolver formas de consulta a população sobre temas locais, identificando 

as necessidades e dando prioridades as questões mais urgentes. 
  Discutir, o orçamento participativo da população, assim como o PPA< LDA , LOA 
 Reestrutura a ouvidoria publica, fazendo essa um canal de discursão entre o 

povo e o gestor. 
 Discutir uma Adequação salarial para todas as categorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO (SEMECET) 
 
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
 

 Implantar o projeto “escola aberta”. 
 Implantar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação.  
 Creche Municipal, buscar recursos junto ao Governo Federal para a construção 

de uma creche no município. 
 Fortalecimento da educação básica, 
 Programa de Combate a Evasão Escolar e a repetência . 
 Manter os programas de apoio financeiro as escolas para manutenção e 

pequenos reparos, sustentabilidade e educação no campo, buscando parceiros 
junto ao estado e ao governo federal. 

 Programação de Intervenção Pedagógica,  
 Programa de Incentivo à Leitura, 
 Reativar a biblioteca municipal, 
 Inclusão nas escolas de palestras sobre educação ambiental 
 Programa de Atenção à Saúde da Juventude (ASJ) 
 Plano de carreira da educação, incluindo todos os profissionais que atuam nessa 

área . 
 Valorização dos profissionais da educação, professores, técnicos e apoio escolar. 
 Parceria com o Instituto Federal de Educação de Rondônia na oferta de cursos 

em geral. 
 Manter a parceria e a inicialização dos cursos de graduação a distância 

oferecidos pelo Instituto federal de Educação, incentivando e colaborando para 
a motivação dos estudantes. 

 Calendário desportivo, organizado anualmente, 
 Promover a divulgação dos pontos turísticos, 
 Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,  
 Programa de fortalecimento da educação infantil, com base na BNCC. 
 Implantação efetiva da BNCC da creche ao ensino fundamental II. 
 Fortalecimento da Educação Especial, mantendo o serviço de apoio financeiros 

a salas de recursos multifuncionais.  
 Parceria com a SEMSAU para atendimento prioritário das crianças em idade 

escolar que necessitam de pscicólogo, dentista, nutricionista, psiquiatra,  
fonoaudiologia, oftalmologista, etc. 

 Fortalecer o Conselho de Turismo e criar uma política municipal de turismo forte 
para o desenvolvimento do turismo de negócios, eventos, de lazer e o rural. 

 Construção de um parque infantil para lazer das crianças. 
 Merenda escolar de qualidade, com inspeção do serviço de nutrição. 
 Merenda comprada de produtores rurais na sua maior porcentagem. 
 Equipe multidisciplinar para atender as crianças com dificuldade de 

aprendizagem e em situação de vulnerabilidade. 
 Criar ambientes nos espaços escolares que proporcionem a diversificação de 

práticas de educação física e recreação, psicopedagogo e reforço escolar. 



 Contratação de psicólogo educacional para acompanhamento de alunos e 
profissionais da educação. 

 Cronograma em parceria com a SEMOSP de limpeza e manutenção dos pátios 
escolares, garantindo a segurança dos estudantes. 

 Apoio a cultura: atividades esportivas e culturais dentre elas (capoeira, e festival 

de música entre outras atividades). 

 
 
 
 

 
SECRETARIA DE OBRAS (SEMOSP) 
 
PROGRAMA É HORA DE TRABALHAR 
 

 Infraestrutura nos bairros Novos com uma praças, pavimentação asfáltica e 
abastecimento de água potável. 

 Regularização fundiária urbana e rural  
 Programa de Incentivo ao saneamento Básico este programa visa regularizar 

a situação do esgoto sanitário do município, partindo do diagnóstico da 
situação atual para a definição de ações para solucionar os problemas. 

 Pavimentar as ruas com lâmina asfáltica através de emenda parlamentar, 
principalmente em primeira mão nas ruas que estão com difícil 
trafegabilidade. 

 Implantação de um programa para substituição de pontes de madeira, por 
tubo água ou galerias e a construção de pontes modulo bate estaca. 

 Frota municipal, realizar a recuperação e manutenção e aquisição de veículos 
novos. 

 Manutenção periódica das estradas. 
 Gerenciamento dos procedimentos de abastecimento e compras de peças, 
 Plano de Limpeza Urbana.   
 Campinho de futebol sintético. 
 Murar a quadra municipal afim de conservar melhor o ambiente. 
 Pista de Caminhada na RO 470 para que os munícipes possam realizar suas 

atividades físicas e caminhadas com segurança. 
 Manutenção, pintura e limpeza da feira municipal. 
 Mapeamento da necessidade de construção de carreadores, dando 

prioridade as situações críticas. 
 Investir nas áreas sociais dos Assentamentos (Agrovilas), criando espaços de 

lazer, e atividades de interação entre os moradores, buscando parceria para 
a criação do programa. 

 Melhorar o sistema de coleta de lixo nas escolas rurais. 
 
 
 
 
 



 
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEMMA) 
 

PROGRAMA TERRA TOMBADA 
 

 Programa de distribuição de calcário 
 Distribuição de mudas e sementes 
 Melhoria de genética 
 Criação de corpo técnico  
 Suporte ao produtor 
 Criar o conselho Municipal de desenvolvimento rural e sustentável, 
 Implantar o Plano Municipal de Desenvolvimento, 
 Estimular a agricultura familiar, 
 Agricultura Sustentável 
 Programa Municipal de Educação Ambiental, 
 Programa de Coleta Seletiva,  
 Criar o viveiro municipal. 
 Criar e implementar um programa de incentivo a geração de renda e emprego 

na área da agricultura e pecuária. 
 Regularizar a situação da piscicultura e incrementar a área. 
 Fortalecimento da feira municipal com incentivo à produção e comercialização 

de produtos orgânicos.  
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