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Ata da Audiência Pública Plano Plurianual Participativo 2016 – 2019 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e quinze, às oito horas na Faculdade 

de Educação e Meio Ambiente FAEMA, situada à Av. Machadinho, nº 4349, Setor 06, 

Ariquemes – RO, reuniram se para a realização da Audiência Público Plano Plurianual 

Participativo 2016 – 2019, do Governo do Estado, a sociedade civil dos Municípios de 

Ariquemes, Buritis, Monte Negro, Cacaulândia, Cujubim, Rio Crespo, Alto Paraíso, 

Campo Novo e Distrito Garimpo Bom Futuro, conforme consta em lista de presença 

juntada a esta. Dando início o chefe de Cerimonial faz a abertura agradecendo a 

presença de todos, expondo qual o objetivo da audiência e convidando as autoridades 

presente para composição da mesa, sendo: Pedro Antônio Afonso Pimentel, Secretário 

Adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, Lorival Ribeiro 

de Amorim, Prefetoi de Ariquemes, Oscimar Aparecido Ferreira, Prefeito de Campo 

Novo de Rondônia, Rosiliane Matias dos Santos, Secretária Executiva Regional – 

SEPOG, Adelino Follador, Deputado Estadual, Alex Redano, Deputado Estadual, Vanio 

Dalla Vecchia Marques, Vereador de Ariquemes, Natan Oliveira – economista da 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, Renato César Morari, 

Delegado Regional de Polícia Civil e João Selhorst, Padre da Paróquia Rainha dos 

Apóstolos de Ariquemes. Prosseguindo foi executado o Hino de Céus de Rondônia. Em 

seguida foi passada a palavra as autoridades presentes que deram as boas vindas e 

falaram da importância da realização da consulta popular através de audiências 

públicas para elaboração do Plano Plurianual Participativo para o período de 

2016/2019. Após término do uso da palavra pelas autoridades presentes, o Senhor 

Natan Oliveira – economista da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Gestão inicia os trabalhos da audiência, passando então a apresentação do objetivo da 

Audiência Pública e deliberação das oficinas sendo apresentado o público alvo que 

participarão das oficinas, onde serão discutidos os seguintes Eixos e Diretrizes: Eixo 

Bem Estar Social -com as seguintes Diretrizes: Saúde, Educação, Segurança, Inclusão 

Social, Esporte e Cultura; Eixo Competitividade Sustentável – com as seguintes 

Diretrizes: Gestão Ambiental, Turismo, CT&I, Indústria e Comércio e Setor Produtivo; 

Eixo Desenvolvimento dos Municípios – com as seguintes as Diretrizes: Infraestrutura e 

Logística e Desenvolvimento Urbano. Após o café da manhã iniciou-se a realização das 

oficinas onde cada grupo apresentou os problemas e as soluções, dentre as quais 

foram apresentadas ao todo vinte, sendo elas: I – Eixo “Bem Estar Social”: Saúde: 1-

Transporte e translado dos pacientes causando infecção hospitalar – (Aquisição de 

ambulâncias de suporte avançado UTI e Semi-UTI para os transportes intermunicipais); 

2 - Estrutura física inadequada: falta de equipamentos - (Formação de parcerias para o 

aprimoramento da capacidade instalada com ênfase  na aquisição e manutenção dos 

equipamentos); 3 - Falta de educação permanente e continuada dos gestores, 
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membros do conselhos municipais de saúde e todos os trabalhadores de saúde  - 

(Intensificar as práticas e os espaços para a educação permanente e continuada - 

gestores, membros do conselhos municipais de saúde e todos os trabalhadores de 

saúde, população em geral (fluxogramas) com a formação de parcerias entre as 

Instituições de Ensino Superior e Escola Técnica do SUS - CETAS); 4 - Falta de 

profissionais e especialistas nas diversas áreas (Ginecologia) e de clínicos gerais, além 

de instalações físicas adequadas (Centros de saúde especializados) – (Contratação de 

profissionais médicos para a assistência de média e alta complexidade, com 

consequente liberação destes para os municípios, a exemplo das áreas de : ginecologia 

e obstetrícia, dermatologia, pediatria, vascular, entre outros. Construção e aquisição 

de equipamentos visando à implantação de Centro Regional de Especialidades); 5 - 

Contratações de recursos humanos sem perfil adequado para atuação na área afim. – 

(Elaboração de concursos que privilegiem o perfil do profissional exigido para cada 

área do setor saúde); 6 - Humanização – (Valorizar o perfil para a área de saúde. Gente 

que goste de gente. Conscientizar os profissionais para um atendimento e assistência 

de excelência.); 7 – Ouvidoria – (Estimular a implantação das Ouvidorias nos 

municípios e divulgação da Ouvidoria do Estado.); 8 - Fluxo e contra-fluxo - 

(Organização do processo de agendamento, encaminhamento e resolutividade.); 9 - 

Lógica da promoção de saúde – (O planejamento deve estar direcionado para a 

Promoção de Saúde); 10 - Deficiência no planejamento e execução nas áreas da: Saúde 

Mental, Saúde Indígena, Saúde do Idoso, Saúde do Trabalhador, Saúde Bucal. – 

(Aprimorar o planejamento e implementações nessas áreas, valorizando a promoção 

de saúde.); 11 - Falta de comprometimento com a agenda local - área médica. – 

(Fiscalização); 12 - Número insuficiente de profissionais. – (Aprimorar a política de 

contratação, no que concerne à remuneração dos profissionais trabalhadores do SUS); 

13 - Sistema de Regulação de consultas e exames. – (Prover agilidades na 

disponibilidade do número de consultas e resultados de exames.); 14 - Falta de 

Planejamento nas diversas áreas -> cultura do planejamento -EFETIVAR A PPI - COAP X. 

– (Promoção de saúde / Humanização / Fortalecimento da Atenção Primária ex: Falta 

de exames ginecológicos que acarreta em tratamento de alta complexidade); 15 - 

Repasses financeiros co-financiamento PMAQ, Farmácia Básica e SAMU. – (Agilizar os 

repasses financeiros); 16 - Necessidades de celebração de convênios para efetivar 

repasse. - (Realizar os convênios); 17 - Necessidade de efetivar a PPI intermunicipal e 

interestadual. – (Realizar as pactuações); 18 - Necessidade de agilizar a implantação do 

COAP - Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. – (Agilizar o processo de 

operacionalização para a implantação do COAP). Educação: 1 - Falta de profissionais de 

áreas especificas na rede estadual e reordenamento. – (Contratação de profissionais e 

formação.); 2 - Falta de transporte escolar na zona rural para alunos do Ensino Médio. 

– (Ampliação de transporte escolar para atender esses alunos.); 3 - Falta de 
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infraestrutura. (Construção e ampliação de escolas urbanas e rurais.); 4 - Falta de 

condições (físicas/humanas) para atender a Educação Integral de maneira eficaz. – 

(Investimentos em capacitações profissionais, adequação do espaço para oferta da 

Educação Integral.); 5 - Falta de formação continuada, principalmente em relação aos 

alunos com necessidades especiais. – (Oferecer formação continuada a todos os 

profissionais da educação.); 6 - Falta de biblioteca nas escolas do campo. – 

(Contemplar as escolas rurais com bibliotecas.); 7 - Falta de oferta no Ensino Médio no 

Campo. – (Termo de cooperação entre Estado e município para o atendimento da 

educação do Ensino Médio no campo. Garantir que o termo seja cumprido tanto pelo 

município quanto pelo Estado.); 8 - Falta de Cursos Técnicos (principalmente no 

Campo). – (Efetivar criação de cursos técnicos no Ensino Médio.); 9 - Tipologia atual 

não atende as necessidades nos setores de Coordenação, orientação, agentes de 

limpeza e conservação de alimentos – (Ampliar o número de profissionais em 

educação: coordenador, orientador, agentes de limpeza e conservação de alimentos.); 

10 - Utilização de recursos da própria escola para desenvolvimento de projetos 

relacionados a certas secretarias – (Aumentar a oferta de recursos para 

desenvolvimento de projetos específicos na escola.); 11 - Conflitos territoriais – 

(Estadualizar a escola Ulisses Guimarães.); 12 - Falta de profissionais para atender 

alunos que precisam de atendimento em áreas da saúde – (Contratação de 

profissionais: psicólogo, fonoaudiólogo, etc), destacando que essa contratação deve 

ser responsabilidade da saúde.); 13 - Falta de segurança na escola – (Garantir a 

segurança das pessoas e dos recursos físicos da escola.); 14 - Falta de recursos 

tecnológicos ou falta de profissional para manuseá-los – (Manutenção dos recursos 

tecnológicos e qualificação profissional para utilização dos mesmos.); 15 - Falta de 

acessibilidade aos alunos com necessidades especiais – (Adequar o espaço escolar para 

pessoas com deficiência.); 16 - Proibição de reforço no Ensino Médio – (Reforço no 

Ensino Médio). Segurança: 1 - Falta de efetivo das forças de segurança pública (Polícia 

Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) – (Concurso público – criação de novas 

vagas e convocação de aprovados (reserva) em concursos em vigência.); 2 - Exclusão 

dos programas de segurança pública primária – PROERD, Guarda Mirim, Patrulha 

Escolar, Aluno Monitor e Bombeiro Mirim – (Manter esses programas e ampliar para 

todos os municípios do Estado. Apoio efetivo do Estado com orçamento específico 

para esses programas.); 3 - Falta de delegacias de Polícia Civil nos municípios do Vale 

do Jamari – (Criação de DP’s nos municípios de Alto Paraíso, Cujubim e Monte Negro.); 

4 - Falta de verba (orçamento) da Segurança Pública, e verba para administração local 

– (Aumento do orçamento da segurança pública. Autonomia financeira para as 

delegacias regionais, batalhões da PM e Unidades do Corpo de Bombeiros.); 5 - Falta 

de colaboração das prefeituras em se envolver com a segurança pública secundária – 

(Atividades esportivas e recreativas, iluminação pública, melhoramento das vias, 
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limpeza dos terrenos baldios, etc.); 6 - Precariedade das estruturas físicas dos órgãos 

de segurança pública (delegacias e quartéis) – (Melhorar a estrutura dos imóveis das 

unidades de segurança pública.); 7 - Necessidade de treinamento e reciclagem dos 

agentes de segurança pública – (Valorização dos profissionais, promover cursos de 

capacitação e reciclagem e treinamento contínuo para melhorar a atuação 

profissional). Inclusão Social: 1 - Êxodo Rural e Urbano decorrente a falta de emprego 

e geração de renda – (Investimento e fortalecimento das agro industrias, suporte 

técnicos e incentivos fiscais para implantação de industrias.); 2 - Dificuldade de 

regularização das agro industria do selo de inspeção – (Regularização da Agro industria 

com suporte do Governo do Estado, bem como desburocratização do selo.); 3 - 

deficiência de unidades habitacionais   para beneficiar os Municípios do Vale do Jamari 

com menos de 50 mil habitantes – (Fomentar a intersetorialidade e parcerias com os 

municípios para a construção de moradia nos municípios não contemplados nos 

programas do governo federal, para atender a clientela do CRAS  e CREAS.); 4 - 

Resistência em cumprir a Lei, no percentual  na inserção dos adolescentes, em 

especial, os que estão em comprimento de medidas socioeducativa, no programa 

menor aprendiz – (Promover em parceria com o Ministério do Trabalho e emprego a 

fiscalização do cumprimento da legislação vigente, assegura o egresso das medidas 

socioeducativas na profissionalização e no mercado de trabalho.); 5 - Falta de recurso 

financeiro para a construção de centro de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes – (Co – financiamento do governo do estado para construção de centro 

de acolhimento institucional.); 6 - Resistência para incluir crianças com deficiências nas 

escolas (ausência de salas de recursos e profissionais habilitados) – (Ampliação das 

salas de recursos e capacitação dos profissionais envolvidos, bem como investimento e 

incentivos.); 7 - Falta de recurso financeiro para a construção de centro de convivência 

do idoso, o que dificulta a realização de atividades diversificadas nas áreas: esporte, 

cultura e laser – (Co -financiamento  do estado para construção de centros de 

convivência de idosos na região do vale do Jamari.); 8 - Falta de equipamento para a 

pratica de esportes,  bem como, profissionais qualificados . Contribuindo, também 

para reabilitação de pessoas com deficiências – (Co financiamento do estado 

construção de centro de múltiplas atividades: quadra esportiva, piscina, pista, campo 

de futebol.); 9 - Dificuldade em atender a demanda de dependentes químicos, nas 

áreas Urbana e Rural dos Municípios  do Vale do Jamari – (Implantação do CAPS ad, 

para atender os municípios de vale do Jamari.); 10 - Pouca empregabilidade para 

mulheres acima de 50 anos – (Incentivos fiscais para contratação de mulheres acima 

de 50 anos nas empresas e indústrias.);  11 - Falta de acessibilidade nos locais públicos 

para pessoas com deficiências nos locais públicos – (Implantar o Plano Municipal de 

acessibilidade Mobilidade urbana com co-financiamento estadual); 12 - Falta de apoio 

com recurso do Estado para co-financiamento da proteção social, especial conforme 
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determina na lei do  SUAS, nos municípios  com menos de 50 mil habitantes  que não 

possuem CREAS no Vale do Jamari – (Repasse de recurso de repasse financeiro fundo a 

fundo .); 13 - Falta de programa/projeto para inclusão da pessoa idosa no mercado de 

trabalho – (Incentivo fiscal para contratação de idosos por empresas em conformidade 

com suas habilidades.); 14 - Alta taxa de abandona escolar dos jovens, adolescentes e 

adultos, dificultando a inserção no mercado de trabalho – (Implementação do EJA.); 15 

- Falta moradia de longa permanência para pessoas idosas em situação de 

vulnerabilidade social – (Co – financiamento do governo do estado para construção de 

centro de acolhimento institucional.); 16 - Falta estrutura de acessibilidade e 

mobilidade e urbana – (Co-financiamento do estado para implantação dos planos 

municipal e estadual.); 17 - Falta creche para atender os filhos da mulher trabalhadora 

– (Co-financiamento do estado para construção de creches.); 18 - Deficiência na 

divulgação dos direitos individuais e coletivos – (Incluir nas metas do governo nas suas 

publicidades a divulgação dos direitos humanos das pessoas.); 19 - Desigualdade de 

classe social, (comunidades tradicionais) – (Ampliar os serviços nestas áreas de acordo 

com sua necessidades e realidade cultural.); 20 - Existência de moradias que ainda 

possui fossa rudimentares, sem  água tratada e se utilizam de poços – (Utilização das 

multas provenientes do meio ambiente para construção de focas sépticas adequadas). 

Esporte: 1 - Falta de espaços adequados para as modalidades esportivas área Urbana e 

Rural dos municípios do Vale do Jamari – (Construção de centro poliesportivo em 

todos os municípios do Vale do Jamari, com acessibilidade.); 02 - Falta de profissionais 

habilitados para desenvolver para atuar nas diferentes modalidades esportivas e 

estagiários remunerados - (Contratar e capacitar profissionais de Educação Física, 

estagio remunerado para acadêmicos); 3 - Manutenção dos espaços esportivos – 

(Governo estadual firmar parcerias com as Prefeituras através de atas estaduais, ajuda 

de custos, pequenas reformas, acessibilidade, servidores  e limpeza.); 4 - Falta de 

segurança dos espaços esportivos – (Patrulhamento da policia Militar nos locais.); 5 - 

Falta de transporte especifico para deslocamento de equipes e atletas nos eventos 

esportivos intermunicipais – (Aquisição de meios de transporte apropriado ou 

terceirizado transporte.); 6 - Falta de quadra poliesportiva coberta nas sedes das 

Guardas Mirins dos municípios do Vale do Jamari – (Construir Quadra nas sedes das 

guardas Mirins.); 7 - Falta de escolinhas para todas as modalidades – (Criação de 

escolas para todas as modalidades esportivas, através de Lei de incentivo ao esporte.); 

8 - Falta de campanha e orientação da importância da pratica esportiva – (Desenvolver 

projetos estaduais envolvendo varias secretarias.); 9 - Falta de representante estadual 

da CESEL – (Criação de uma Regional estadual nos municípios do Vale do Jamari.); 10 - 

Falta de acesso ao Bolsa Atleta – (Desburocratizar o acesso.); 11 - Falta bolsa ao 

técnico esportivo – (Criar Lei que disponibiliza pagamento ao técnico esportivo.); 12 - 

Ampliar as promoções de eventos esportivos durante o ano – (Criar um calendário em 



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

REGIONAL REGIÃO II – ARIQUEMES 

parceria com as Federações nas diferentes modalidades esportivas.); 13 - Falta de 

material esportivo de boa qualidade nas diferentes modalidades esportivas – (Repasse 

de material esportivo especifico de cada modalidade esportiva para os municípios, 

comprados através das Federações.); 14 - Falta de uma comissão para acompanhar e 

fiscalizar as ações da SECEL e Federações – (Criar uma comissão permanente composta 

por representantes legais dos municípios.); 15 - Falta de incentivo ao sexo feminino 

nas diferentes modalidades esportivas – (Desenvolver campanhas específicas voltadas 

ao público feminino.); 16 - Falta apoio aos Atletas de destaque no Estado para 

participarem de competições Nacionais e Internacionais – (Garantias de suporte 

financeiro de atendimento aos Atletas nas participações fora do estado.); 17 - Falta de 

promoção de eventos esportivos em nível nacional dentro do estado de Rondônia – 

(Buscar parcerias entre Federações e Confederações.); 18 - Falta de políticas públicas 

voltadas para o esporte – (Criar mecanismos que incentivem a promoção de diferentes 

eventos esportivos.); 19 - Falta de espaços com acessibilidade para as pessoas com 

Necessidades Especiais – (Construir e adequar espaços para a prática esportiva .); 20 - 

Falta de profissionais habilitados para atender na comunidade do Campo – 

(Contratação de profissionais habilitados em Educação Física). Cultura: 1 - Falta de 

pessoas capacitadas na gestão Cultural dos Municípios – (Fazer capacitação de 

profissionais atuantes nas redes municipais.); 2 - Falta de aparelho público Cultural do 

Estado no município – (Construção de aparelhos públicos culturais nos municípios.); 3 - 

Falta de apoio do estado e da união na divulgação de planos estaduais e nacionais de 

cultura para implementação de planos municipais – (Apoiar os municípios no 

estabelecimento de políticas de fortalecimento da cultura.); 4 - Deficiência dos 

organismos de cultura da sociedade civil para a construção de projetos e captação de 

verbas – (Capacitação de instituições de sociedade civil ligadas a cultura para 

elaboração de projetos para a captação de recursos.); 5 - Existência de formas de 

financiamento de eventos culturais, porém com legislação impeditiva para custear as 

principais despesas – (Modificação da legislação estadual oportunizando a 

contratações de recursos humanos: projetista, oficineiro, artista.); 6 - Falta de 

aplicação de recursos do estado em projetos culturais no município – (Lançar editais 

para participação democrática no município por todos os seguimentos.); 7 - Falta de 

apoio e fomento à cultura nos municípios, especialmente em locais menos assistidos 

pelo poder público (bairros da periferia e áreas rurais) – (Criação de pólos de apoio 

acultura com a contratação de profissionais para realização de oficinas nas áreas de 

músicas, danças, artesanatos, artes visuais, teatro que beneficie crianças e jovens em 

situações de risco.); 8 - Ausência de apoio financeiro a veículos culturais organizados 

pelos municípios, ONGS e representantes da sociedade civil – (Fomentar eventos 

culturais organizados pelos municípios incentivando o turismo e trazendo renda para a 

sociedade.); 9 - Falta de assistência com recursos estaduais aos municípios, através de 
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um Plano Estadual – (Efetivar o funcionamento do sistema Estadual de Cultura.); 10 - 

Não repasse do recurso ao Fundo Estadual de Cultura – (Garantir o repasse ao Fundo 

Estadual de Cultura.); 11 - Falta de intercâmbio na área de cultura dentro do estado – 

(Criar editais para fomentar o intercâmbio de Culturais.); 12 - Falta de representação 

de todos os segmentos culturais nos planos estaduais – (Criação dos fóruns e câmeras 

setoriais para cultura para discussões permanentes.); 13 - Falta de investimento no 

turismo cultural – (Destinar recursos e criar editais na área do turismo cultural.); 14 - 

Falta de custeio de despesas dos Conselheiros nos eventos do Conselho Estadual de 

Cultura – (Custear as despesas dos conselheiros do Conselho Estadual de Cultura.); 15 - 

Falta de apoio aos escritores, cantores e demais artistas regionais – (Criar editais de 

circuito de circulação de livros, publicação de obras e apoio a cantores e artistas 

regionais.); 16 - Falta da presença do Estado nos aparelhos públicos – (Lançar editais 

de ocupação de aparelhos públicos.); 17 - Falta de apoio a preservação do patrimônio 

cultural – (Destinação de recursos para catalogação, restauração, preservação, 

contratação de profissionais da área.); 18 - Ausência de formação adequada aos 

recursos humanos das bibliotecas públicas – (Capacitar os recursos humanos das 

bibliotecas públicas.); 19 - Ausência de eventos estaduais regulares que valorizem a 

cultura regional – (Criação de um evento cultural, anual fixo, que valorize a cultura 

regional.); 20 - Falta de apoio à cultura do campo – (Implementar uma política de 

fomento a cultura do campo, valorizando principalmente as músicas originárias do 

meio rural). II – Eixo “Competitividade Sustentável”: Gestão Ambiental: 1 - Falta de 

técnicos da área ambiental e servidores efetivos, tanto na SEDAM quanto na Polícia 

Ambiental – (Convocar os candidatos aprovados no último concurso; Realizar novo 

concurso para absorver toda demanda do estado, tanto de servidores administrativos 

quanto de técnicos ambientais.); 2 - Infraestrutura deficitária nos órgãos ambientais, 

tanto predial como de equipamentos, mobiliário e veículos – (Investir na estruturação 

de todas as sedes da SEDAM como da Polícia ambiental; Construir novas sedes da 

SEDAM e Policia Ambiental onde houver demanda; Multas e compensações 

ambientais reverter ao Fundo Estadual de Meio Ambiente para estruturação dos 

órgãos ambientais estaduais e municipais.); 3 - Falta de infraestrutura para manejo e 

gestão de resíduos sólidos, bem como falta de implementação da Política Nacional e 

Estadual de Resíduos Sólidos – (Investir para que os municípios possuam o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólido em infraestruturas e ações demandadas nesses 

planos, como: aterro sanitário, unidades de triagem, compostagem, pontos de entrega 

voluntário, estações de transbordo, apoio aos catadores e remediação de lixões. 

Incentivo fiscal para implantação de empresas de reciclagem e beneficiamento de 

materiais recicláveis e resíduos da logística reversa.  Apoio do governo estadual aos 

consórcios intermunicipais de saneamento e de resíduos sólidos.); 4 - Estado 

descentralizando Licenciamento Ambiental sem os municípios ter condições de 
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absorver essa demanda – (Normatizar a descentralização dentro de quesitos mínimos 

para resguardar a qualidade e a demanda do município. Apoiar financeiramente para 

estruturação do órgão municipal, bem como, capacitação dos servidores municipais e 

apoio. Criar sistema de informação integrando as informações de Licenciamento 

Ambiental dos órgãos estadual e municipal.); 5 - Desmatamento acelerado nas 

propriedades rurais e invasões nas Unidades de Conservação – (Regularização 

fundiária; Ações integradas, governo Federal, Polícia Ambiental e SEDAM; Pagamento 

de serviços ambientais no apoio a preservação; Implementar, analisar e fiscalizar o 

Cadastro Ambiental Rural (CAR); Implementar tecnológicas e ações integradas, ações 

de fiscalização, como uso de imagens atualizadas, vistorias aéreas, softwares 

avançados, servidores capacitados; Ações de educação ambiental integrados com 

orientações quanto ao uso sustentável da terra e ações de preservação ambiental.); 6 - 

Falta implementar e estruturar o Comitê de Bacias Hidrográficas e implementar Lei 

Estadual de Recursos Hídricos – (Pagamento de serviço ambientais para recuperação 

de nascentes e corpos hídricos; Criar os Comitês de Bacias Hidrográficas, incluindo 

capacitação de seus conselheiros e apoio jurídico e técnica  permanente; Criar 

programas de Recuperação e Revitalização de corpos hídricos urbanos para evitar 

enchentes e inundações; Implementar um programa habitacional especifico para 

remoção de famílias em áreas de risco e Áreas de Preservação Permanente - APP.); 7 - 

Falta de rede de coletora de esgoto e estação de tratamento de esgoto – (Formalizar 

parceria entre os governos federal, estadual e municipal para elaboração dos projetos 

e execução das obras de esgotamento sanitário nos municípios que já possuírem o 

plano municipal de saneamento básico). Turismo: 1 - Infraestrutura de acesso aos 

pontos turísticos do Vale do Jamari – (Investimento em Estradas e Aeroportos 

Regionais.); 2 - Divulgação dos pontos turísticos, bem como, eventos Culturais – 

(Veiculação na Mídia.); 3 - Concentração de investimentos de Turismo e Cultura em um 

só tipo de Evento – (Descentralização dos Eventos destinados ao Turismo para outras 

áreas com potencial.); 4 - Falta de investimento para Turismo Ecológico – 

(Investimento Financeiro.); 5 - Falta de Turismo gastronômico Regional – (Festivais 

utilizando o potencial produtivo, como peixe, cacau, café, entre outros.); 6 - Má 

preservação Histórica do Município – (Implementar a segurança publica dos pontos 

turísticos. Ex Jardim Botânico de Ariquemes, Mirante no bairro Marechal Rondon.); 7 - 

Não utilização turística do Parque Pacaás Novos – (Investimento em infraestrutura 

para a criação de um eco-parque com fins de pesquisa e turístico.); 8 - Falta de 

preservação da cultura indígena, exemplo, a tribo URUWEUWAUWAU em Campo Novo 

de Rondônia – (Visitação as Aldeias.); 9 - Falta de planejamento nos Eventos Culturais – 

(Elaboração de um Calendário de Eventos, na região do Vale do Jamari para haver 

maior aproveitamento do publico.); 10 - Falta de apoio técnico e financeiro ao Folclore 

Regional  - (Investimento em festas como, quadrilhas, Corrida de Jerico, Festival de 
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Praia, entre outros).  Ciência, Tecnologia e Inovação: 1 - Infraestrutura de rede, 

internet insuficientes para a população – (Fazer investimentos e exigir das operadoras 

o fornecimento do serviço, propondo uma parceira com a sociedade para exigir os 

direitos de consumidor.); 2 - Modernização dos setores públicos, falta de 

equipamentos – (Investimentos para aquisição de equipamentos.); 3 - Desvalorização 

do profissional de TI e educadores que trabalham com a tecnologia – (Valorização do 

salário e gratificações para abertura de novas possibilidades no mercado.); 4 - Vagas 

insuficientes em cursos na área de informática, em ênfase em hardware e software – 

(Criação e manutenção de programas que ofertam cursos na área tecnológica.); 5 - 

Identificar e valorizar profissionais na área de ciência e tecnologia nos setores públicos 

e privados – (Mapear e identificar os talentos científicos da localidade com a finalidade 

de direcionar essas pessoas para promover avanços nas áreas científicas locais.); 6 - 

Falta de instituições que promovam as empresas e os talentos científicos no Estado – 

(Criar instituições que possam ser pontes para promover as empresas e os talentos 

científicos na localidade.); 7 - Eventos culturais para estimular a ciência e a tecnologia 

– (Promover eventos culturais para estimular estudantes a terem interesse pela 

ciência.); 8 - Falta de comunicação através de sistema entre os organismos que 

trabalham com a ciência, tecnologia e inovação – (Promover a comunicação entre os 

diversos agentes da sociedade para solucionar os problemas, utilizando a tecnologia 

para a resolução deste  problema.); 9 - Falta de incentivos fiscais para produtos de 

tecnologia que não são fabricados no Brasil – (Redução do ICMS para produtos 

tecnológicos.); 10 - Insuficiência de profissionais de TI nas escolas públicas e em 

setores públicos – (Realização de concurso público para contratação de profissionais 

em TI que atendam a grande demanda no setor público.); 11 - Falta de investimentos 

em recursos humanos – (Investir em formações, em equipe multifuncional para 

atender os profissionais.); 12 - Falta de Coleta de lixo eletrônico – (Criação de postos 

de coleta, com parceira pública e privada.); 13 - Falta de gratificação para o professor 

pedagógico que trabalha no laboratório de informática das escolas – (Pagamento de 

gratificação e aumento salarial desses profissionais.); 14 - Falta ou insuficiência de 

utilização dos recursos tecnológicos nas escolas – (Ofertar cursos e disponibilizar 

tempo para que os professores se capacitem.); 15 - Falhas nos sistemas e plataformas 

do governo. Ex: GTI (diário eletrônico.) – (Contratar um engenheiro de software para 

fazer o levantamento dos problemas para corrigi-los; Disponibilizar profissionais para 

suporte nas escolas.); 16 - Monopólio da empresa contratada pelo governo no 

fornecimento de internet no Estado – (Exigir novas oportunidades para novos 

fornecedores de serviço.) Indústria e Comércio: Não houve participantes nessa 

diretriz. Setor Produtivo: 1 - Dificuldade na comercialização – (Ampliar  e fortalecer as 

centrais de comercialização. Apoio logístico no escoamento da produção.); 2 - Falta de 

logística do calcário – (Criar um depósito em cada cidade pólo para armazenar o 
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calcário respeitando o calendário agrícola.); 3 - Falta de incentivo do governo na 

distribuição de sementes selecionadas – (Reativar o Programa SEMEAR.); 4 - 

Burocratização na legalização das agroindústrias – (Unificar as informações dos órgãos 

na hora da legalização e exigências ao processo de regularização.); 5 - Baixo incentivo 

da agro ecologia – (Ativar o plano estadual de agro ecologia. Criar um certificado 

orgânico estadual.); 6 - Falta de maquinas e implementos agrícolas para O S R – 

(Viabilizar a dotação orçamentária adequada para aquisição de máquinas agrícolas 

para agricultura familiar. Maior empenho na aprovação de emendas parlamentar que 

contemplem as O S R da agricultura familiar.); 7 - Falta de laboratório (estadual) para 

análise de solo – (Agilizar e criar um laboratório de solo de água solo e bromatológico 

no estado para atender agricultores familiares.); 8 - Dificuldade na legalização e baixa 

capacidade técnica na piscicultura – (Contratação de técnicos em piscicultura para 

fortalecerem na assistência técnica. Direcionar o programa Água Produtiva para 

agricultores familiares.); 9 - Falta de capacitação para os agricultores e O S R – (Buscar 

convênios visando a capacitação profissional da família rural. Fortalecer o 

associativismo e cooperativismo no estado.); 10 - Ausência de programas de aquisição 

de alimentos e ou comercialização com fundo estadual – (Criar o P A A estadual.) 11 - 

Falta incentivo político que beneficie e ou amplie agregar valor a pecuária leiteira – 

(Ativar o CONSELEITE. Ampliar o projeto INSEMINAR.); 12 - Deficiência na regularidade 

para documentação fundiária – (Priorizar um setor especifico para a regularização 

fundiária.); 13 - Falta de mudas para reflorestamento e recuperação de áreas 

degradadas e APPs – (Criação de viveiros nos municípios atendendo a necessidade da 

realidade local.); 14 - Precariedades das estradas vicinais e estaduais – (Ampliar 

parceria com prefeituras municipais para a manutenção e recuperação das estradas e 

bueiros.); 15 - Baixo investimento em irrigação das culturas – (Facilitar a aquisição de 

sistemas de irrigação.); 16 - Falta incentivo na criação de pequenos animais – 

(Distribuição de matrizes e reprodutores melhorados geneticamente para agricultores 

familiares.); 17 - Falta mobilização política para facilitar acesso ao credito – 

(Mobilização do governo junto o agente financeiro para facilitar o acesso ao credito.); 

18 - Falta incentivo ao preparo manejo e conservação do solo – (Criar um banco de 

semente de leguminosa no estado. Criar um programa de mecanização e correção de 

solo). III – Eixo “Desenvolvimento dos Municípios”: Infraestrutura e Logística: 1- 

Postos fiscais nas rodovias estaduais desativados – (Reativação dos postos fiscais nas 

rodovias estaduais.); 2 - Falta de regulamentação e Pavimentação da Estrada Parque – 

(Regulamentar e pavimentar a estrada parque e instalação de fiscalização 

alfandegária.); 3 - Estadualização da LC 50 (Monte Negro), dificuldades de escoação 

devido a falta de manutenção – (Estadualização da LC-50, BR 421 no perímetro de 

Monte Negro a 460 perímetro de Buritis.); 4 - Falta de Pavimentação nos Km 27 

restantes da BR 421 – (Pavimentação e sinalização dos 27 KM restantes da BR 421 - 
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Campo Novo de Rondônia.); 5 - Dificuldades de acesso (aumento de 60 Km) do 

Município de Campo Novo de RO à Buritis, pelas BR 421 e RO 460 – (Pavimentação e 

sinalização do trecho que liga os dois municípios.); 6 - Falta de saneamento nos 

municípios – (Disponibilização no orçamento de recursos específicos.); 7 - Dificuldades 

no trânsito no TB 65 ligando Rio Crespo à Cujubim – (Pavimentação asfáltica no trecho 

entre o município de Rio Crespo e o município de Cujubim.); 8 – Alto custo de 

transporte do calcário – (Construção de uma central de distribuição de calcário em 

Ariquemes.); 9 - Dificuldades na comercialização de pescado – (Criação de incentivos à 

iniciativa privada para a implantação de frigoríficos.); 10 - Falta de estrutura para 

funcionamento das Unidades do SAMU nos municípios – (Disponibilização no 

orçamento de recursos específicos para atender aos municípios com infraestrutura.); 

11 - Revitalização dos mananciais e canais no perímetro urbano – (Tendo em vista o 

número de córregos e igarapés pequenos que cortam o perímetro. Dá a necessidade 

de trabalhar a revitalização destes com o objetivo de oferecer melhorias na qualidade 

de vida dos municípios.); 12 - Iluminação Pública – (Ampliação das redes e substituição 

de lâmpadas e luminárias, visando oferecer principalmente a segurança da 

população.); 13 - Recuperação e preservação das estradas vicinais – (Limpeza, 

cascalhamento e aberturas de saídas de água, objetivando o aumento de vida útil das 

estradas.); 14 - Construção de pontes, bueiros e galerias (aço e concreto) – (Devido a 

falta de madeiras apropriada para a construção de pontes e com o número elevado de 

rios, dá a necessidade de construção em concreto armado e ou aço, viabilizando o 

melhor acesso e locomoção no transporte dos usuários.); 15 - Pavimentação urbana - 

(Por se tratar de municípios carentes em infraestrutura, no que tange a falta de 

pavimento, surge a necessidade de pavimentar ruas e avenidas, o que proporcionará 

melhoria na qualidade de vida da população.); 16 - Precariedades das Rodovias 

Estaduais (RO) – (Asfaltar rodovias estaduais, recuperar trechos precários asfaltados, 

manter e recuperar rodovias não asfaltadas, pontes e bueiros de concreto, 

estadualizar estradas que ligam mais de um município. ); 17 - Falta de infra-estrutura 

para a fiscalização (divisa), Machadinho do Oeste (RO/MT) – (Por em funcionamento 

os postos de fiscalização já existentes.); 18 - Falta de ferrovia para escoamento da 

produção (Vilhena/Porto Velho) – (Construção da ferrovia transcontinental.); 19 - 

Atraso na conclusão de Obras em andamento, Estradas (BR 421), (RO 275), 

(Cujubim/Machadinho) - Acelerar a conclusão de obras em andamento.); 20 - Lentidão 

no trânsito das Rodovias nos trechos urbanos – (Duplicar trechos urbanos e construção 

de viadutos), para inclusão no Plano Plurianual Participativo – 2016/2019 do Governo 

do Estado de Rondônia. Priorizando três com mais urgência para apresentação na 

plenária final. 
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Após o almoço, houve a plenária onde o relator de cada grupo expôs as 

Diretrizes e suas Proposituras com status de Gravidade na Regional, sendo: no Eixo 

“Bem Estar Social”: Na Diretriz Saúde: Situação I – Falta de Planejamento nas diversas 

áreas -> cultura do planejamento -EFETIVAR A PPI – COAP; Propositura: Promoção de 

saúde / Humanização / Fortalecimento da Atenção Primária ex: Falta de exames 

ginecológicos que acarreta em tratamento de alta complexidade. Situação II -  Falta de 

profissionais e especialistas nas diversas áreas (Ginecologia) e de clínicos gerais, além 

de instalações físicas adequadas (Centros de saúdes especializados); Propositura: 

SISREG / falta de comprometimento da agenda local. Situação III – Fortalecer educação 

permanente e continuada - gestores, membros dos conselhos municipais de saúde e 

todos os trabalhadores de saúde; Propositura: Mecanismo de fiscalização sobre os 

profissionais responsáveis e multiplicar este conhecimento para as equipes / Incentivo 

estadual para implantação de cursos de Medicina na Região do Vale do Jamari  / 

Qualificação para gestores municipais, conselheiros municipais de saúde e 

trabalhadores de saúde. Na diretriz Educação: Situação I - Falta de transporte escolar 

aos alunos do Ensino Médio no campo. Propositura: Ampliação de transportes e 

parcerias que possam atender esses alunos. Situação II Faltas de vagas nas redes de 

ensino para atender a demanda. Propositura: Construção e ampliação das escolas 

urbanas e rurais. Situação III – Número de profissionais inferior a necessidade atual. 

Propositura: Contratação de profissionais da educação em todos os setores 

(professores, orientadores, coordenadores, agentes de limpeza, conservação de 

alimentos, etc). Na Diretriz Segurança: Situação I - Falta de efetivo das forças de 

segurança pública (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros). Propositura: 

Concurso público – criação de novas vagas e convocação de aprovados (reserva) em 

concursos em vigência. Situação II – Exclusão dos programas de segurança pública 

primária – PROERD, Guarda Mirim, Patrulha Escolar, Aluno Monitor e Bombeiro Mirim. 

Propositura: Manter esses programas e ampliar para todos os municípios do Estado. 

Apoio efetivo do Estado com orçamento específico para esses programas. Situação III – 

Falta de delegacias de Polícia Civil nos municípios do Vale do Jamari. Propositura: 

Criação de DP’s nos municípios de Alto Paraíso, Cujubim e Monte Negro. Na Diretriz 

Inclusão Social: Situação I – Falta de recurso financeiro  para a construção de centro de 

acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Propositura: Co – 

financiamento do governo do estado para construção de centro de acolhimento 

institucional. Situação II - Dificuldade em atender a demanda de dependentes 

químicos, nas áreas Urbanas e Rurais dos Municípios do Vale do Jamari. Propositura: 

Implantação do CAPS ad, para atender os municípios de vale do Jamari. Situação III - 

Falta de programa/projeto para inclusão da pessoa idosa no mercado de trabalho. 

Propositura: Incentivo fiscal para contratação de idosos por empresas em 

conformidade com suas habilidades. Na Diretriz Esporte: Situação I – Falta de espaços 
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adequados com acessibilidade para as modalidades esportivas área Urbana e Rural dos 

municípios do Vale do Jamari. Propositura: Construção de centro poliesportivo em 

todos os municípios do Vale do Jamari, com acessibilidade. Situação II – Ampliar as 

promoções de eventos esportivos durante o ano. Propositura: Criar um calendário em 

parceria com as Federações nas diferentes modalidades esportivas. Situação III – Falta 

de transporte especifico para deslocamento nos eventos esportivos intermunicipais. 

Propositura: Aquisição de meios de transporte. Apropriado ou terceirizado transporte, 

para deslocamento das equipes e atletas. Na Diretriz Cultura: Situação I – Existência de 

formas de financiamento de eventos culturais, porem com legislação impeditiva para 

custear as principais despesas. Propositura: Modificação da legislação estadual, 

oportunizando a contratação de recursos humanos, como projetistas, oficineiros e 

artistas. Situação II – Não repasse do recurso ao fundo estadual de cultura (1,5%). 

Propositura: Garantir o repasse ao fundo estadual de cultura. Situação III – Falta de 

apoio a cultura do campo. Propositura: Implementar uma política de fomento à cultura 

do campo, principalmente as músicas originárias do meio rural. No Eixo 

“Competitividade Sustentável”: Na Diretriz Gestão Ambiental: Situação I – Falta de 

técnicos da área ambiental e servidores efetivos, tanto na SEDAM quanto na Polícia 

Ambiental, bem como, infraestrutura deficitária, tanto predial como de equipamentos, 

mobiliário e veículos. Propositura: Convocar os candidatos aprovados no último 

concurso; Realizar novo concurso para absorver todo demanda do estado, tanto de 

servidores administrativos quanto de técnicos ambientais; Investir na estruturação de 

todas as sedes da SEDAM como da Polícia ambiental; Construir novas sedes da SEDAM 

e Policia Ambiental onde houver demanda; Multas e compensações ambientais 

reverter ao Fundo Estadual de Meio Ambiente para estruturação dos órgãos 

ambientais estaduais e municipais. Situação II – Falta de infraestrutura para manejo e 

gestão de resíduos sólidos, bem como falta de implementação da Política Nacional e 

Estadual de Resíduos Sólidos. Propositura: Investir para os municípios que possuem o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido em infraestruturas e ações demandadas 

nesses planos, como: aterro sanitário, unidades de triagem, compostagem, pontos de 

entrega voluntária, estações de transbordo, apoio aos catadores e remediação de 

lixões. Incentivo fiscal para implantação de empresas de reciclagem e beneficiamento 

de materiais recicláveis e resíduos da logística reversa. Apoio do governo estadual aos 

consórcios intermunicipais de saneamento ou de resíduos sólidos. Situação III – 

Desmatamento acelerado nas propriedades rurais e invasões nas Unidades de 

Conservação. Propositura: Regularização fundiária; Ações integradas, governo Federal, 

Polícia Ambiental e SEDAM; Pagamento de serviços ambientais no apoio a 

preservação; Implementar, analisar e fiscalizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

Implementar tecnológicas e ações integradas, ações de fiscalização, como uso de 

imagens atualizadas, vistorias aéreas, softwares avançados, servidores capacitados; 
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Ações de educação ambiental integrados com orientações quanto ao uso sustentável 

da terra e ações de preservação ambiental. Na Diretriz Turismo: Situação I – 

Infraestrutura de acesso aos pontos turísticos do Vale do Jamari e a divulgação dos 

mesmos. Propositura: Investimento em Estradas e Aeroportos no Vale do Jamari e 

veiculação nas mídias. Situação II – Não utilização do Parque Pacaás Novos localizado 

em Campo Novo de Rondônia. Propositura: Investimento em Infraestrututa para a 

criação de um Eco-parque com fins de pesquisa e turísticos. Situação III – Pouco 

investimento no turismo gastronômico Regional e nas Festas Folclóricas. Propositura: 

Elaboração de um Calendário de Eventos da região vinculados ao potencial produtivo, 

como o Peixe, o Cacau, o Café, entre outros. Na Diretriz Ciência, Tecnologia e Inovação: 

Situação I – Desvalorização do profissional em TI e educadores que trabalham na área 

de tecnologia, bem como os profissionais na área de ciência e tecnologia nos setores 

públicos e privados. Propositura: Valorização do salário e gratificações para abrir novas 

possibilidades no mercado, mapeando e identificando talentos científicos da localidade 

com a finalidade de direcionar estes para promover avanças nas áreas científicas 

locais. Situação II – Falta de incentivos fiscais para produtos de tecnologia que não são 

fabricados no Brasil. Propositura: Redução do ICMS para produtos tecnológicos; 

Situação III – Insuficiência de profissionais de TI nas escolas públicas e em setores 

públicos; Propositura: Realização de concurso público para contratação de 

profissionais em TI que atendam a grande demanda no setor público. Na Diretriz Setor 

Produtivo: Situação I – Falta de logística do calcário. Propositura: Criar um depósito em 

cada cidade pólo para armazenar o calcário respeitando o calendário agrícola. Cada 

município em parceria com o estado, possuir um veiculo para transporte do calcário. 

Instalação de central de distribuição em cada município. Situação II - Burocratização na 

legalização das agroindústrias. Propositura: Unificar as informações dos órgãos na hora 

da legalização e exigências ao processo de regularização. Situação III - Deficiência na 

regularidade para documentação fundiária. Propositura: Priorizar um setor específico 

para a regularização fundiária. Situação IV - Falta patrulha mecanizada. Propositura: 

Viabilizar recursos para aquisição de tratores com implementos, para as associações. 

No Eixo “Desenvolvimento dos Municípios”: Na diretriz Infraestrutura e Logística: 

Situação I – Precariedade das Estradas Vicinais. Propositura: Recuperação de estradas 

vicinais, com substituição de pontes de madeiras por bueiros e galerias em concreto 

ou em aço, estadualizar linhas (estradas) que ligam mais de um município. Exemplo: 

linha C 50 / C 25 no município de Monte Negro; Acelerar a liberação do FITA (fundo a 

fundo); otimização na utilização das máquinas do DER. Situação II – Pavimentação e 

Drenagem. Propositura: Pavimentação e drenagem dos municípios do Vale do Jamari. 

Situação III – Resíduos sólidos. Propositura: Investimento em políticas públicas efetivas 

para o transporte e tratamento dos resíduos sólidos da bacia do Vale do Jamari, na 

construção de barracões para trabalhar a coleta seletiva, esteiras, construção de  



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

REGIONAL REGIÃO II – ARIQUEMES 

 

 

 


