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PLANO DE GOVERNO 

ELEIÇÕES MUNICIPAL, NOVA NIÃO - RO, PLEITO 2021 A 2024. 

Coligação MDB/PV/PC do B. 

 

Coligação: Nova União no caminho certo 

 

Apresentação  

 

Este Plano apresenta as principais propostas da coligação NOVA UNIÃO NO 

CAMINHO CERTO compostas pelos partidos MDB, PCdoB e PV, para a 

administração municipal no período 2021 – 2024. O Plano ora apresentado traduz o 

anseio de uma gestão comprometida com a população de Nova União, e traz ações 

concretas de continuidade do desenvolvimento administrativo e de atendimento aos 

munícipes. 

A proposta é dar continuidade naquilo que vem dando cerdo, fazer ajustes 

necessários para o melhor andamento das ações e assim apresentar um programa 

de governo que busque atender as demandas imediatas, mas que visualize um 

caminho, um rumo que nos trilhe a um futuro promissor com desenvolvimento e 

melhorias na condição de vida de cada cidadão e cidadã de nosso município. 

 

01 - AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

 

 Adquirir, para os órgãos públicos municipais, produtos da agricultura 

familiar via PNAE/PAA; 

 Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com técnicos, 

visando o fortalecimento da agricultura e pecuária; 

 Implantar a patrulha mecanizada para atender o programa viver bem no 

campo e assim melhorar o atendimento porteira dentro; 

 Incentivar a criação de agroindústria individual e de forma cooperada 

através de associações e cooperativas; 
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 Estabelecer parcerias com associações e cooperativas na produção, 

industrialização e comercialização de produtos de origem animal e 

vegetal; 

 Buscar parcerias através de convênio para ampliação e reformas na 

estrutura do barracão da feira municipal; 

 Manter parcerias com o governo do Estado, através de suas secretarias e 

autarquias para a execução do programa do PAA – Programa de 

Aquisição de Alimentos, programa de distribuição de calcário, distribuição 

de mudas de café clonal e aquisição de bens para atender o trabalhador 

rural; 

 Criar programa de recuperação das nascentes e reflorestamento de áreas 

degradadas de APP - área de preservação permanente e reservas legal.   

 Construir um espaço de tratamentos dos resíduos (lixo), para reciclagem, 

compostagem dos resíduos vegetais e destinação final adequada para o 

lixo de descarte.  

 Criar a lei municipal de inspeção e fiscalização de produtos vegetais e de 

origem animal; 

 Implantar Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável: Café Clonal, 

Leite, Corte, Agroindústria, Cacau e Reforma de Pastagem; 

  Adquirir uma área próxima à cidade de Nova União para a construção de 

um complexo poliesportivo, contendo campo de futebol, quadras 

esportivas, pista para Motocross e outras modalidades esportivas, bem 

como construir um barracão para realização de eventos culturais e 

religiosos. 

 

02 - Educação  

 Aprovar o plano de carreira dos servidores, visando a valorização 

profissional. 

 Implantar um programa de formação profissional continuada para os 

profissionais da SEMECET  

 Implantação da creche municipal; 

 Adequar a escola Marcos Adriano para implantação da creche municipal;  

 Implantar o pré-escolar, para isso adequar as escolas para atendimento; 
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 Construir parques recreativos da educação infantil em todas as escolas da 

rede municipal; 

 Readequar/construir as cozinhas e banheiros das escoas; Manuel 

Francisco e Escola Polo Paulo Freire; 

 Climatizar com ar condicionado as escolas da rede municipal de ensino. 

 Implantar a adequação tecnológica em toda a rede municipal de ensino 

com a aquisição de impressoras e computadores; 

 Adequar os mobiliários das escolas de acordo com as series atendidas 

naquela escola da rede municipal; 

 Adquirir notebook para cada professor, para atuar em sala de aula com 

uso de recursos tecnológicos; 

 Realizar intercâmbio com Estados/Municípios que melhoraram seu IDEB – 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para buscar experiências 

inovadoras para aplicar na rede de ensino municipal;  

 Promover cursos básicos de idiomas para atender a população 

interessada;  

 Continuar apoiando no transporte os acadêmicos que faz faculdade nos 

municípios vizinhos  

 Viabilizar a efetivação das metas e estratégias do Plano Municipal de 

Educação; 

 Buscar parceria com o Instituto Federal de Rondônia – IFRO -  

para implantação de um polo, visando ofertar cursos técnicos e 

superiores; 

03 - SAÚDE  

 Realizar obras de ampliação da UBS – Unidade Básica de Saúde. Esta 

ação tem por objetivo disponibilizar mais espaços para atendimento a 

população. 

 Adquirir aparelho de Ultrassom para o atendimento das demandas de 

pacientes do município. 

 Equipar o laboratório e o hospital com mobília nova e adequada ao setor. 

O objetivo é melhorar o ambiente de trabalho dos servidores, bem como a 

comodidade dos pacientes e acompanhantes.    
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 Adquirir transporte motorizado (tipo motocicleta) para os agentes de 

saúde; 

 

04 - OBRAS 

 Garantir a manutenção das estradas vicinais e a substituição das pontes 

por tubo aço. 

 Construir 04 pontes de concreto no rio são domingo sendo na linha 36, 

quarentinha, Palmares e Margarida Alves. 

 Realizar o recapeamento asfáltico, especialmente, nas ruas que estão 

sendo recuperadas com tapa buraco;  

 Construir galerias fluviais na linha 24, dando acesso ao complexo turístico 

vale das Cachoeiras;  

 

05 - Ação Social  

 Construir o prédio para funcionamento do CRAS- Centro de Referência de 

Assistência Social;  

 Promover festivais de músicas, como caça talentos, noite cultural, 

organizados pela secretaria de ação social.  

 Construir o centro de convivência do idoso visando melhorar o 

atendimento a população da terceira idade; 

 Construir pista de caminhada e ciclismo na RO-470 (linha 81), com 

iluminação pública, lâmpadas de led, de Nova União até o espaço do Tiro 

ao alvo; 

 Realizar convênio com bombeiros civil para o apoio em situações de 

emergências  

 Implantar um programa de turismo rural no Municípios; 

 Realizar o campeonato municipal nas diferentes modalidades, (aspirante, 

titular, feminino, máster e infanto-juvenil). 

 Organizar eventos culturais em datas comemorativas, em especial, no 

aniversário do Município. 

 Buscar convênio para a organização e manutenção da orquestra municipal, 

para atender as famílias mais carentes.  
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 Realizar concurso público para preencher demanda de mão-de-obra do 

Município; 

 Implantar Projeto Vida Saudável para a melhor idade visando promover a 

orientação e pratica de atividades físicas no âmbito das UBS, como 

caminhadas, recuperação cardíaco, acompanhamento de hipertensos, 

entre outros; 

 Implantar a guarda Mirim Municipal;  

 

06 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As ações aqui apresentadas é fruto de um longo debate e discussões 

realizadas com a militância e sociedade envolvida nesta coligação, por isso temos 

convicção de que são metas alcançáveis e que norteará o mandato durante toda a 

gestão.  

 

Nova União no caminho certo:  

Prefeito: Adinael Azevedo  
Vice: Pedro Viana   
 


