PORTO VELHO
É DE TODOS NÓS

PROGRAMA DE GOVERNO 2021/2024

Este Plano de Governo, formulado para o período 2021-2024,
é resultante da interlocução com a população e do
acompanhamento da situação econômica, social e ambiental
no nosso município. Mais recentemente, esse processo de
interlocução tem sido enriquecido com as escutas feitas a
homens e mulheres Porto Velhense e em Diálogos com
estudiosos e pesquisadores sobre as políticas públicas,
realizados no período da pré-campanha/2020.
Os 65 compromissos tem como prioridade à redução das
desigualdades sociais no nosso município, fomentar
potencialidades e suas possibilidades futuras - focados no
objetivo maior de proporcionar um projeto de
desenvolvimento que garanta vida digna para toda a
população portovelhense, respeitando e reconhecendo o
patrimônio histórico e cultural desta cidade vibrante
fomentando espaço urbanos que preservem a natureza, as
águas e a identidade de pertencimento das populações
locais.
Assim, elegemos algumas estratégias macro, para iniciar as
mudanças tão sonhadas e demandadas pela população
portovelhense, as quais se articulam e impulsionam todas as
demais ações estruturantes do plano de governo . São elas, a
Educação, a Saúde, a Segurança, a Produção e a
Infraestrutura. Pautado por princípios éticos que tornam
transparente, equitativo, responsável e sério, apresentamos
aqui os compromissos:

PROPOSTAS

EIXO 1. ENFRENTAR AS INJUSTIÇAS SOCIAIS:

1. Implantação do Programa Mais IDH que visa elevar a qualidade de
vida dos moradores dos 15 bairros mais pobres de Porto Velho
levando mutirão de limpeza, rede asfáltica, saneamento básico e
infraestrutura, ajudando a minimizar os transtornos da população
portovelhense nos dois primeiros anos de governo, tirando assim Porto
Velho do mapa das 100 piores cidades do Brasil, no que se refere a
saneamento básico e infraestrutura.
2. Criação do Programa de Agendamento de força-tarefa – esgoto,
buracos, poeiras.
3. Implantar o programa municipal de pavimentação social para
atender os bairros e comunidades mais carentes com obras de esgoto
sanitário, drenagem pluvial e pavimentação.
4. Intensificação do programa de expansão e manutenção de
iluminação pública nos bairros mais necessitados, melhorando a
mobilidade e segurança pública aos moradores.
5. Urbanização dos bairros com adaptação às políticas de gestão
urbana, habitação e regularização fundiária.
6. Restaurar e criar acessibilidade de calçadas e logradouros públicos
às pessoas com deficiência, através de parcerias e convênios a fim de
garantir a melhor mobilidade.
7. Criação da Casa da Mulher Portovelhense, com o objetivo de dar
proteção e defender os direitos da mulher vítima de abusos e violência

doméstica com amparo jurídico, assistência psicológica e oficinas de
capacitação para geração de emprego e renda.
8. Melhorar e ampliar programas que visem o combate à violência
doméstica.
9. Adotar medidas e realizar campanhas que incentivem a prevenção e
o tratamento de câncer feminino.
10. Fortalecer e ampliar os serviços de atenção à mulher, com
abrangência na área de saúde mental, com promoção de assistência
integral às mulheres.
11. Implantar 10 escolas em tempo integral contemplando o perímetro
urbano e rural no decorrer dos 4 anos de governo.
12. Criação do Programa Mais Asfalto que levará recapeamento onde
se tem rede asfáltica deteriorada e asfalto onde não existe em Porto
Velho.
13. Criação do Programa Escola Digna que vai levar infraestrutura,
reforma, ampliação, climatização às escolas da rede básica de ensino
municipal, melhorando, assim, as condições de ensino e aprendizagem.
14. Universalidade da coleta de lixo e Extinção do lixão a céu aberto.
15. Criação de usinas de reciclagem para o processamento dos
resíduos secos, com a inclusão produtiva dos catadores de materiais
recicláveis.
16. Implantação de coleta seletiva e o devido transporte com a
adequada disposição final dos dejetos através do aterro sanitário.

17. Implantação de programa para a universalização do sistema de
coleta e tratamento de esgoto na cidade.
18. Construir os Centros Municipais de Urgências Médicas.
52. Incluir no conteúdo programático escolar disciplinas como
empreendedorismo, direitos básicos do cidadão, economia doméstica,
visando preparar os jovens para os desafios do futuro.
53. Expandir programa de educação para a segurança no trânsito e
prevenção ao uso de drogas.
54. Discutir com os profissionais da educação a implantação de
política da capacitação, valorização profissional e plano de carreira do
magistério.
55. Mapear e redesenhar processos visando a simplificação, agilização
e qualificação na prestação dos serviços públicos para a população.

EIXO 2 – CUIDAR BEM DO DINHEIRO PÚBLICO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

19. Integrar as unidades de saúde do município
através de total informatização do setor para que
qualquer unidade tenha acesso ao histórico de
atendimentos e diagnósticos anteriores desses
pacientes.
20. Aumentar o atendimento de especialidades nos
postos de saúdes e criar mais dois centros de
especialidade, ampliando o programa de saúde da
família no município.
21. Reestruturação dos serviços de saúde mental,
com a contratação de médicos especialistas,
principalmente, na área da psiquiatria e psicologia.
22. Elaboração de projetos executivos para a
melhoria de drenagem urbana e escoamento direto
da água, evitando-se alagamentos, inundações em
vias urbanas.
23. Ampliação e reestruturação da Centro do
Idoso, com atendimento médico, clínico, físico e
psicossocial.

24. Melhorar o atendimento com políticas públicas
mais efetivas em casas de idosos, garantindo a
assistência social básica, com o apoio da Secretaria
Municipal de Assistência Social e contratação de
profissionais para trabalhar no cuidado integral dos
idosos.
25. Ampliar as ações voltadas ao combate de
abusos e maus tratos às crianças, adolescentes e
idosos.
26. Implantar um programa específico que atenda
o idoso com a entrega de medicamentos em sua
residência. A finalidade é dar atenção ao idoso com
o atendimento diferenciado e políticas públicas de
prevenção.
27. Criação do Projeto “Meu primeiro emprego”,
dando oportunidade aos jovens a ingressarem no
mercado profissional.
28. Construção de uma nova rodoviária.
29. Fortalecer as associações, os membros da
sociedade civil organizada e, junto com a Secretaria
Municipal de Saúde, promover a conscientização
da sociedade para o não abandono dos animais.
30. Desenvolver políticas públicas voltadas ao
atendimento de enfermidade, controle de
reprodução e atenção aos animais domésticos.

31. Democratizar os procedimentos veterinários às
famílias de baixa renda que possuem animais
domésticos, como castração, vacinas e vermífugos,
garantindo o bem-estar e o apoio.
32. Apoiar e incentivar campanhas contra os maus
tratos e abandonos de animais domésticos.

EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
33. Implantar o programa Segunda-Feira com o Prefeito, com a
finalidade de ouvir os segmentos da sociedade e realizar o
planejamento com base nas reais necessidades da população.
34. Criar o Programa Desenvolvimento de Porto Velho através de
incentivos do poder público a fim de atrair novas empresas
conforme o perfil econômico de Porto Velho com o fim de
propiciar a geração de emprego e renda à população portovelhense.
35. Fomentar as empresas locais, através de programas de parcerias
e incentivos fiscais. Transformar o logradouro rua Barão do Rio
Branco em praça do Camelô.
36. Garantir estradas rurais trafegáveis, a fim de que os produtores
rurais escoem sua produção e se desloquem ao centro da cidade
com conforto e segurança. Criar secretaria do interior (distrital),
normatizando eleições para representantes de distritos de nosso
municípios.
37. Realizar reuniões periódicas para ouvir os anseios dos
produtores rurais.
38. Implantar e aprovar o novo código de obras sugerido na revisão
do plano diretor, desburocratizar a liberação de laudos e alvarás
envolvendo construção sustentável e ágil de empresas.

39. Possibilitar a ida de agricultores às feiras e eventos do setor
produtivo, a fim de buscarem novas parcerias, tecnologias e
aprimoramentos da produtividade e lucratividade.
40. Apoiar a implantação de novas agroindústrias, envolvendo
cooperativas, associações de agricultores, especialmente, no que
tange ao aproveitamento de matéria prima existente no município.
41. Implantação do aplicativo Conserta Aqui. O aplicativo terá a
finalidade de a população enviar fotos de problemas nos bairros e
comunidades e a Secretaria especializada terá a incumbência de
providenciar as devidas soluções.
42. Dar ênfase aos projetos de capacitação continuada aos
professores e outros profissionais da educação, bem como focar na
valorização profissional da classe e qualidade de ensino nas escolas
municipais. Reformular a estrutura administrativa do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais - IPAM, implantando
eleições para o cargo de presidente do instituto.
43. Desenvolver e aperfeiçoar a educação especial voltada ao
atendimento da pessoa com deficiência, com atenção às
necessidades educacionais prioritárias.
44. Implementar política municipal para erradicar ou, ao menos,
reduzir consideravelmente, o analfabetismo, bem como ampliar o
nível de escolaridade de jovens e adultos com apoio das demais

secretarias da área social, entidades, associações.

45. Implantar o Programa Creche 12 meses para garantir o
atendimento dos filhos dos pais trabalhadores que não possuem
férias. O atendimento será feito por profissionais contratados em
regime temporário.

46. Instalar o restaurante popular em pontos estratégicos de Porto
Velho para garantir a alimentação adequada com custo benefício
módico.
47. Assegurar a merenda escolar de qualidade, dando prioridade da
compra dos alimentos aos produtores rurais locais.
48. Implantar o Programa Olho Vivo, com parceria da Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal Educação, com a
finalidade de diagnosticar crianças com problemas de visão e
distribuindo óculos gratuitamente.
49. Ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico,
psicológico e nutricional aos alunos da rede municipal de ensino,
através da criação de um programa específico de atenção para a
saúde do estudante.
50. Implantação do Programa Sábado Mais Saúde, a ser
desenvolvido junto com as Unidades de Saúde, levando serviços
especializados com mutirão para redução do tempo de espera para

acesso aos serviços, Mutirão para acabar com os exames de alta e
média e alta complexidade.

51. Dinamizar e potencializar o trabalho dos agentes comunitários
de saúde, investindo em medicamentos e materiais, valorização e
capacitação dos profissionais do PSF.

56. Implantação de academias ao ar livre em diversos pontos de
Porto Velho, com o incentivo à prática esportiva, voltado ao uso
comunitário e ações de educação esportiva na rede municipal.
57. Organizar eventos esportivos de alto rendimento em diversas
modalidades com a participação de atletas para estimular a prática
esportiva entre as crianças e jovens.
58. Criação do Programa Bolsa Atleta, em parceria com o
Ministério dos Esportes, para ajuda de custo aos atletas que
representam o município em competições regionais e estaduais.
59. Realizar competições esportivas e de integração entre os
bairros e comunidades.
60. Expandir espaços públicos destinados ao cidadão, tais como
praças, parques, através de adoção de instrumentos que garantem o
lazer, o entretenimento do povo portovelhense, conforme as
diretrizes do Estatuto da Cidade.

61. Reativar os eventos culturais, com a realização de exposições,
feiras culturais, mostras públicas de produtos e serviços, com o
desenvolvimento e crescimento econômico e social de Porto Velho.
62. Otimizar os canais de comunicação da Prefeitura com as
comunidades dos bairros.
63. Disponibilizar 100% dos serviços públicos on-line via internet.
64. Implantar o sistema de atendimento ao cidadão portovelhense
por meio da internet com o objetivo de receber solicitações,
demandas. A solicitação terá um prazo dado ao cidadão para a
resolução do problema.
65. Criação de novas ciclovias, com o intuito de dar mais
segurança aos ciclistas nos principais bairros e no centro da cidade,
bem como estacionamento exclusivo.

