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ATA  DA AUDIÊNCIA PUBLICA 

OBJETIVO:  Ata da Audiência Pública sobre a elaboração do Plano Plurianual (PPA), relativa 

aos exercícios 2016-2019, em atendimento ao disposto do artigo 165, Inciso l, § 1º da 

Constituição Federal. Coordenado pela equipe de planejamento, orçamento e gestão/SEPOG, em 

parceria com as Unidades Orçamentárias dos Poderes constituídos e participação da sociedade civil, 

considerando as disposições da Lei n. 4.320/64, Lei Complementar n. 101/00, Portaria no 

42/99/MOG, Portaria Interministerial no 163/01-SOF/STN c/ alterações e IN n. 09/TCER de 

08/05/2003 e Decreto Lei 2829 de 20 de outubro de 1998. 

PARTICIPANTES: A população dos municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e distritos 

adjacentes, representada por segmentos da sociedade e membros do poder Executivo, prefeitos, 

associações, sindicatos, igrejas, pastorais, cooperativas, ONGs, conselhos regionais e federais, 

instituições de todas as esferas e todo cidadão interessado em participar. 

ABERTURA: Iniciou-se as nove horas do dia dez de julho de dois mil e quinze, na quadra da 

Escola Estadual Alkindar Brasil de Arouca, localizada na Avenida Primeiro de Maio, 718, bairro 

10 de Abril, no município de Guajará-Mirim. Para compor a mesa o Sr. Jorge Camara, Diretor da 

Rádio FM,  convidou  o Sr. George Alessandro Gonçalves Braga, Secretário da Secretaria de 

Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, a Sra. Isis Gomes de Queiroz, 

Superintendente da Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos 

Essenciais - SUGESPE,  a Sra. Genilda Flores da Silva, Secretária Executiva Regional, o Sr. Dr. 

Neidson de Barros Soares, Deputado Estadual, o Sr. Natan Oliveira da Costa, Assessor Especial, 

o Sr. Lorenzo Vilar, Coordenador de Projetos do Departamento de Obras Civis e Serviços 

Públicos - DEOSP, a Sra. Cândrica Madalena Silva, Diretora Executiva da Superintendência 

Estadual De Esporte, Cultura E Lazer - SECEL o Sr. Huanyar Avila Valera, Subgovernador 

Província Vaca Dies da Bolívia, o Sr. Claudionor Leme, Vice - Prefeito do município de Nova 

Mamoré, A Sra. Cleude Zeed Estevão, Vice-Prefeita do município  de Guajará-Mirim, o Sr. 

Paulo Nébio Costa da Silva, Presidente da Câmara do município de Guajará-Mirim, o Sr. 

Raimundo de Oliveira Castro, Presidente da União Municipal das Associações de Moradores – 

UMAM.  Após a composição da mesa tivemos a apresentação da banda marcial Anjos de Ouro 

da Escola Estadual Paulo Saldanha que tocaram Aquarela do Brasil e Amigos para Sempre. 

Terminada a apresentação todos foram convidados a ficar de pé e cantarem o hino de Rondônia.  

O secretário George Alessandro Gonçalves Braga, iniciou saudando a todos os componentes da 

mesa, as autoridades presentes e a sociedade em geral, enfatizou a importância da audiência para 

a sociedade, aproveitou a oportunidade para falar dos investimentos do Governo do Estado na 

região e agradeceu o comprometimento dos coordenadores pelo empenho na realização do 

evento. A secretária executiva Genilda Flores também agradeceu a presença de todos e  falou da 

importância do evento para a população dos municípios e distritos. A palavra foi passada para o 

Sr. Natan, que destacou o objetivo da Audiência, os 3 (três) eixos e as 13 (treze) diretrizes 

(saúde; educação; segurança; inclusão social; esporte; cultura; gestão ambiental; turismo; 

Indústria e Comércio; Setor Produtivo; Infraestrutura e Logística; Desenvolvimento Urbano e 

Comunicação, Tecnologia & Informação (CT & I)), que seriam debatidas pela população. De 

cada diretriz seriam escolhidos pelo grupo no máximo 20 problemas (orientados pelos 

facilitadores) com respectivas soluções e que estas proposituras iriam ser lidas e aprovadas em 
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plenária pelas equipes que participaram das oficinas juntamente com a equipe do Governo. Após 

a explicação da metodologia que seria utilizada, todos foram convidados a se dirigirem ao 

refeitório para tomar o café da manhã, organizado pela EMATER de Guajará-Mirim, 

representada pelo Sr. Rodrigo Faccas com apoio dos agricultores locais. Depois deste momento 

todos se dirigiram as salas identificadas por diretrizes e iniciaram os trabalhos. Após horas 

exaustivas de discussões, os grupos chegaram a um acordo e destacaram vários problemas que 

seriam relevantes, dentro de cada diretriz, para o desenvolvimento da região. Os grupos deram 

um intervalo para o almoço que aconteceu no refeitório do próprio colégio, elaborado e 

organizado pela Secretaria Executiva Genilda Flores da Silva com o apoio do diretor da Escola 

Alkindar o Sr. Miguel Edson Hurtado Oreyai, no qual, obteve a parceria de empresas e setor 

agrícola, que doaram os alimentos juntamente com um pessoal de apoio. A tarde por volta das 

quinze horas e trinta minutos, iniciou a plenária composta pela população que participou das 

oficinas, que explanaram suas proposituras para os membros do governo representado pelo Sr. 

Waldemar Cavalcante de Albuquerque Filho, secretário chefe de gabinete do governador, Sr. 

George Alessandro Gonçalves Braga, Secretário da Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SEPOG, a Sra. Genilda Flores da Silva, Secretária Executiva Regional, o 

Sr. Natan Oliveira da Costa, Assessor Especial, a Sra. Eliana Nascimento, Secretária da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental- SEDAM, a Sra. Léa  Andrade Moura de 

Araujo, secretária da Coordenadoria Regional de Educação(CRE)/ GM, o Tenente Coronel 

Valter Donizete Israel da Policia Militar. 

Todos levantaram suas opiniões do que foi exposto pelos grupos e escutaram as explicações dos 

representantes do governo com relação aos temas em questão. O encerramento da plenária 

terminou por volta das dezenove horas. A equipe do governo, representado pelas autoridades 

citadas acima, agradeceu a presença de todos. 

Em seguida, apresentação das proposituras sugeridas pelos grupos, organizados por diretriz: 
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EDUCAÇÃO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 Estrutura das escolas urbanas, distritais e rurais inadequadas para 
atender a Educação de Tempo Integral. (PRIORIDADE) 

Ampliação das escolas e construção de novas escolas para atender a Educação 
Básico Urbanas, rurais e distritais, garantindo a acessibilidade, contemplando 
ainda as escolas pólos, para isso necessitando de documentação de posse dos 
terrenos dessas escolas.  

02  
Transporte Escolar deficitário. (PRIORIDADE) 
 
 
 

Garantia de transporte escolar adaptado para atender a Educação Infantil 
(Universalização dessa etapa para 20160, bem como o transporte aquático e 
terrestre, para atender os alunos das escolas ribeirinhas e rurais 
contemplando a acessibilidade, bem como a contratação de monitores 
capacitados para acompanhamento desse clientela. 

03  
Valorização profissional (PRIORIDADE) 
 
 

Valorizar os profissionais da educação com remuneração digna equiparada a 
outras categorias e realizar concurso público para atender novas demandas, 
principalmente nas áreas específicas, incluindo profissionais para atuar na 
segurança das escolas (vigilantes) 

04  
Ausência de Formação Continuada em loco. 
 

 
Realização de formações em loco evitando o deslocamento de um número 
reduzido de profissionais a outros municípios com o papel de multiplicadores. 

05 Deficiência de profissionais habilitados nas áreas críticas 
 
 

Contração de novos profissionais em áreas específicas para atuação na Ed. 
Básica (Matemática, Física, Química, intérprete de Línguas) Fazer parcerias 
com a Universidade para habilitar esses profissionais, oferecer remuneração 
mais atrativa para não haver migração desses profissionais para outras áreas) 

06 Ausência do curso de Línguas no município de fronteira. 
 
 
 

Oferta do curso de Línguas aos profissionais da Educação. 

07 Falta de implantação das ações postas na Agenda 21. Implantação e efetivação do Programa da Agenda 21 e escolas sustentáveis. 
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EDUCAÇÃO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

08 Ociosidade do Espaço Cultural (Bumbódromo) 
 

Transformação do patrimônio estadual em centro de educação, lazer, Gestão 
de políticas públicas e eventos culturais. 

09 Necessidade de novos cursos de graduação na região. Implantação da Universidade Estadual em Guajará Mirim. 

10 Ociosidade dos laboratórios de informática 
 

Garantia da funcionalidade dos laboratórios de informáticas das escolas para 
atendimento de educação digital aos alunos e comunidade, bem como 
formação para os profissionais da educação lotados nestes espaços; 
modernização dos espaços. 

11  
Dificuldade de ampliação das escolas devido a falta de documentação 
dos terrenos das mesmas. 

Regularização das áreas urbanas, rurais e distritais ocupadas por escolas para 
garantir o investimento de recurso públicos. 

12  
Inexistência da Escola de Fronteira 
 

Oportunizar nas áreas de fronteira que os currículos sejam elaborados de 
forma coletiva entre os países garantindo a qualidade no processo ensino 
aprendizagem 

13 Tornar acessível  a legalização dos alunos bolivianos no Brasil e vice e 
versa. 

Criação de escola intercultural de fronteira; programas para as diferentes 
etapas da Ed. Básica e do Ensino Superior. 

14 Falta de investimento de recursos humanos na área de pesquisa e em 
tecnologia e ciências biológicas nas escolas de Ensino Médio. 

Investimento de recursos humanos e adequação do espaço físico como 
construção de laboratório com garantia de manutenção permanente; salas de 
aulas equipadas com telão e data show. 

15 Centralização da coordenadoria Regional de Educação em Guajará 
Mirim, dificultando o acesso dos profissionais em nova Mamoré e 
adjacências. 

Criar um Núcleo ou Pólo de atendimento da CRE/SEDUC em nova Mamoré 
para atender regiões longínquas. 

16 Falta de biblioteca pública no município de Guajará Mirim e Nova 
Mamoré equipada nos padrões modernos. 

Construir ou reformar as bibliotecas nos municípios citados. 
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EDUCAÇÃO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

17  
Falta de condições para a inclusão escolar principalmente na área das 
deficiências intelectuais. 

Dinamizar e ampliar salas de AEE; contratação de pessoal capacitado para 
atuar nas mesmas; fazer convênios com a saúde para atender com equipe 
multifuncional; estabelecer convênios com a UNIR para rever a formação na 
área de Educação Especial. 

18  
Falta de estrutura para o funcionamento da Educação de Tempo 
Integral nas escolas. 

Reestruturar os espaços físicos das escolas: prioritariamente banheiros 
adequados e área de descanso para o intervalo do almoço; Realizar concurso 
público para a contratação de profissional para atuar no programa com maior 
eficiência (monitores, cuidadores, merendeiras, zeladores).  

19  
Falta de escolas pólos no município exigindo transporte dos alunos 
para a cidade. 

Construção de pelo menos 03 escolas Pólos em G. Mirim e 02 em Nova 
Mamoré para o atendimento dos alunos em seus espaços físicos e culturais  

20  
Fragilidade dos entes Federados 

Fortalecimento das parcerias entre os entes federados (Município, Estado) 
para que os termos de cooperação sejam efetivados (Ex: Educação Escolar 
Indígena) 
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CULTURA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 FALTA DE INFRAESTRUTURA EM GUAJARA-MIRIM CO   CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO BUMBODROMO EM GUAJARA-MIRIM 

02 FALTA DE INFRAESTRUTURA EM GUAJARA-MIRIM CONSTRUCAO DO TEATRO EM GUAJARA-MIRIM 

03 FALTA DE INFRAESTRUTURA GUAJARA-MIRIM CONSTRUCAO DO ESPACO CULTURAL NO IATA 

04 FALTA DE INFRAESTRUTURA EM NOVA MAMORE CONSTRUCAO DO ESPACO CULTURAL EM NOVA MAMORE 

05 FALTA DE ORCAMENTO FESTIVAL FOLCLORICO, FESTA 
GASTRONOMICO, FESTIVAL DE LOUVOR, FESTIVAL DE BANDAS E 
FANFARRAS, FESTIVAL INTERN. DE TEATRO, FESTIVAL COCO, FESTIVAL 
DE MANDIOCA,  

ORCAMENTO REGIONALIZADO 

06 FALTA DE FOMENTO AOS PROJETOS CULTURAIS 
 

FOMENTOS AOS PROJETOS CULTURAIS DA REGIONAL DE GUAJARA-MIRIM E 
NOVA MAMORE. 
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GESTÃO AMBIENTAL 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01  
GESTÃO DO ICMS VERDE 

 
GESTÃO COMPARTILHADA PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO 
AMBIENTE 

02 ÊXODO DAS COMUNDIDADES EM UNIDADES DE PRESERVAÇÃO  
 
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SERVIÇOS E PRODUTOS 
AMBIENTAIS) VOLTADOS PARA ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E 
EXTRATIVISTAS; 

03 DESTINO INCORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E 
HOSPITALARES 
 

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E INCINERADOR DE LIXO COLETIVO; 

04  
MÁ UTILIZAÇÃO/EXPLORAÇÃO DE PRAÇAS/ESPAÇOS PÚBLICOS 

MONITORAMENTO DOS LOCAIS PÚBLICOS, MAIS INVESTIMENTOS DO PODER 
PÚBLICO EM ÁREAS/PARQUES,  DESTINADOS AO LAZER , ESPORTE E CULTURA; 

05  
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INADEQUADA 

REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS IMÓVEIS RURAIS; IMPLANTAÇÃO 
DE ESCRITÓRIOS DA SEDAM E DO INCRA EM NOVA MAMORÉ; INTRODUÇÃO 
DE TECNOLOGIA; REVERTER VALORES DAS MULTAS EM INCENTIVO PARA 
REFLORESTAMENTO. 
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INDUSTRIA E COMÉRCIO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01  
COMERCIO FECHANDO E DESEMPREGO. 

         
INCENTIVO FICAL DIFERENCIADO PARA O COMERCIO LOCAL. 

 

02  
SUFRAMA, INTERNAMENTO DE MERCADORIA. 
 

AGILIDADE NO SERVIÇO. 
 

03  
FERROVIA QUE PASSARA POR VILHENA, NOS GUAJARA MIRIM, NOVA 
MAMRE E BOLIVIA FICARIA ESQUECIDO. 

QUE OS GOVERNOS BRASILEIROS E BOLIVIANOS LUTEM PARA QUE ESTA 
FERROVIA INTERLIGUE GUAJARA, NOVA MAMORE E BOLIVIA.(  ESSA 
FERROVIA VIRA DE VILHENA E SERA FEITA PELOS CHINESES, CONCLUSAO 
PREVISTA PARA  ATE 2020.). 
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CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01  
Deficiência na continuidade e velocidade de conexão com a rede 
mundial de computadores (internet) em nosso município e adjacências.  

 
Requererjunto as empresas responsáveis  a solução deste problemas 

02  
Serviço de baixa qualidade, alto custo de manutenção e por muitas 
vezes ainexistência do próprio serviço de conexão com a rede das 
operadoras. 

 
Normatização do governo para garantir o serviço. 

03  
A existência de servidores, funcionários, empregados civis, militarese 
outros que ficaram fora da “era digital”. 

 
Capacitá-los de maneira integral econtinua em TI. 

04  
Falta de oportunidade para grande parte da população ao acesso a 
rede de computadores (internet) através das operadoras por falta de 
porta de conexão na região. 

 
Requerer junto a operadora do sinal em nossa região a expansão da rede. 

05  
Falta de acesso gratuito a população em geralque busca nas escolas, 
associações, repartições públicas e outros órgãos a oportunidade de 
saciar seus anseios educacionais, profissionais e de pesquisa em geral. 

 
Adequações de espaços digitais (praça, bibliotecas virtuais, outros espaços) 

06 Falta de profissionais formados em TI, especializados em Tecnologia e 
que atuem com excelênciaem órgãos públicos, principalmente porque 
estes profissionais são bem mais remunerados na iniciativa privada. 

Contratação de profissionais formados em TI. 

07 Falta de pesquisa tecnológica que possibilite criadores de gado 
transformar o leite colhido em produto final (iogurte, manteiga, leite 
integral e outros derivados do leite). 

Oficinas de preparação para conhecimento dos pecuaristas na transformação 
do leite em produto final. 
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CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

08 Falta de centros de tecnologia com estrutura estadual/municipal que 
fomentem a informação e a formação das pessoas que não tem acesso. 

Adquirir equipamentos e meios móveis que levem até a população o acesso a 
tecnologia e informação.  

09  
Falta de Cursos Universitários públicos e privados para a população 
estudantil que conclui o ensino médio. 

 
Implantação de universidades que possibilitem a formação em TI.  

10  
Falta de pesquisas tecnológicas na área de agricultura com intuito de 
facilitar plantio, colheita e venda do agricultor. 

 
Oficinas de preparação para conhecimento dos agricultores na facilitação do 
trato com o plantio e a colheita. 

11 Falta de funcionários exclusivos para atuarem nos Laboratórios de 
informática da escolas estaduais e municipais. 

Contratação ou capacitação de funcionários para atuarem nos laboratórios. 

12 Lentidão na implantação da vida escolar do aluno disponível na rede de 
computadores 

Aceleração no processo de implantação do sistema de informação da vida 
escolar do aluno na rede de computadores, aproximando pai , aluno e escola 
de maneira tecnológica. 

13 Falta de intercambio científico e tecnológico entre os países vizinhos. 
 

Possibilitar encontro entre profissionais, alunos e comunidade dos países 
vizinhos com intenção de compartilhar e aumentar conhecimentos 
tecnológicos. 

14 Falta de investimento científico e tecnológico nas escolas estaduais e 
municipais. 

Investimento na área educacional que possibilite avanço tecnológico nas 
escolas do estado e município. 

15 Deficiência nos canais de comunicação entre órgão públicos. Implantação de sistema único de informação que possa interligar todos os 
órgãos públicos. 

16 Inexistência de local de monitoramento que possam alertar 
desmatamento e incêndio em nossa região.  

Criação de um sistema que possibilite o monitoramento em tempo real do 
desmatamento e possíveis incêndio nas floretas da região. 

17 Falta de infraestrutura de vias públicas, telefonia, informação e 
aeroporto relacionada a saúde. 

Viabilizar urgentemente para o município vias públicas com bom estado de 
conservação, telefonia, informação e aeroporto. 
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DESENVOLVIMENTO URBANO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 A má distribuição geográfica do atendimento do Estado nas Instituições 
de Educação, Saúde, Segurança, Esporte e Cultura, nos diversos 
bairros. 

ApCriação de escola Estadual e atendimento nos demais seguimentos (saúde, 
Segurança, Esporte e Cultura), pois os bairros Planalto e Jardim das 
Esmeraldas possuem uma parcela considerável de habitantes,  e por ser a 
população mais desprovidas das infra-instrutoras governamentais, e nestes 
bairros ou localidades próximas não contam com Escola Estadual. 

02 A ausência da objetividade e direcionamento de recursos em diversas 
áreas, acarretando desperdícios de investimentos; a inexistência da 
regularização fundiária. 

Conclusão do Plano diretor (normatizar o uso do solo tanto em área rural 
quanto urbana). 
Revisão do código de postura, propondo a participação da sociedade e do 
Estado, visando atualizar o procedimento. 

03 Toda a malha viária do município apresenta problema, alagamento das 
ruas, praças mal conservadas, falta de calçadas, ruas sem 
pavimentação, iluminação e sinalização. 

Restauração da malha viária (mobilidade urbana), em especial as vias de 
maior trafegabilidade (vias arteriais). Tais como as avenidas: Duque de Caxias, 
Leopoldo de Matos, Doutor Lewerger, Doutor Mendonça Lima, Princesa 
Isabel. 
Concluir o projeto de sinalização semafórica.  
Restauração das Praças. 

04 As precárias condições estruturais, elétricas e de mobiliários das 
Escolas Municipais. 

Reestruturação das escolas com adequações necessárias (acessibilidade, 
equipamentos, laboratórios, construção de quadras cobertas, visando o 
melhoramento da área de sua competência. 

05 A ausência de áreas de lazer no município  Revitalização dos espaços públicos (praças, bumbodromo, Ginásio de 
Esportes) 

06 Custo elevado da energia elétrica co municipio Criar meios de abaixa os custos da energia fornecida a este município, por não 
ser justo de usufruirmos da produção de nossas idreletricas. 

07 Ausência  de casa de apoio aos idosos Criação de um Centro ou conteplem a cultura e o lazer  para idosos 

08 Revitalização da área de livre comercio e integração fronteiriça de 
Guajará Mirim. 

Criação de uma superintendência para assuntos internacionais, Comercio 
exterior, integração humana, turística e cultural. 
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ESPORTE 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 Menor em conflito com a lei, repetência e evasão escolar 
 

Criação de Centros de Treinamento para cumprimento de penas alternativas 
tornando o esporte uma medidas sócio educativas (Montes Claros – MG, 
Jaboatão dos Guararapes – PE); 

02 Falta de local adequado para a prática esportiva e descoberta de novos 
talentos 

Urgente: Criação Escolas Esportivas ou Centros de Treinamentos Esportivos 

03 Falta de instrumentos para combater os riscos sociais (droga e 
prostituição) 

Atleta do futuro 

04  Repetência e evasão escolar Esporte escolar específicos 

05 Falta de atletas de alto rendimento em competições nacionais. Bolsa atleta estadual 

06 Falta Incentivo aos atletas que buscam alto rendimento. Bolsa atleta estadual 

07 Falta de Centros de Treinamento. Centros Esportivos para treinamento de alto rendimento 

08 Falta de incentivo aos clubes profissionais. Convênios com clubes para trabalhos com varias modalidades esportivas 

09 Falta de profissionais para trabalhos específicos para alto rendimento. Contratar ou dar condições de contração de médicos, nutricionistas, 
fisioterapeuta e profissionais de educação física 

10 Desemprego. Contração de profissionais na área esportiva  

11 Falta de ginásios polo esportivos em Guajará Mirim e Nova Mamoré. 
 

Construção de ginásios em Guajará mirim e Nova Mamoré 

12 Falta de Incentivo financeiro aos projetos esportivos, eventos 
esportivos, campeonatos e torneios. 

Criação de programas como nota fiscal 

13 Pista de asfalto ao redor do campo do estádio João Saldanha. Criação de pista  

14 Desburocratização para implementação de projetos. Criar meios de avaliação de projetos  

15 Esclarecimento do estado em relação a lei de incentivo ao esporte. 
 

Criar meios para que o órgão competente informe a clubes, associações, 
federações e etc. 
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INCLUSÃO SOCIAL 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 Exclusão do Imigrante nas politicas e ações dos Municípios (Guajará-
Mirim e Nova Mamoré). 

CCConhecer o número de imigrantes, criação de observatório da imigração da 
Fronteira em Guajará-Mirim.  

02 Falta de moradia para as famílias que sofreram o processo de 
alagamento. 

Co-financiamento para Construção e Regularização de moradias para as 
pessoas que sofreram processo de alagamento com base nos dados do PSF 
(Saúde da família) para conhecimento da realidade social. 

03 Falta de Capacitação para servidores atuarem na Regularização 
Fundiária. 

Capacitação de Funcionários públicos com assinatura de termo de 
Compromisso para atuação na área capacitada junto a SEAGRI/RO. 
Capacitação para membros de Associações para conhecimento e fiscalização 
do Processo. 

04 Falta de apoio aos doentes em tratamento em Porto Velho e Extrema. Criação de casas de Apoio para atender as pessoas em tratamento médico 
especializado.  

05 Falta de Apoio aos jovens para inclusão ao mercado de trabalho. Criação de um Programa de Bolsa para o primeiro emprego para os jovens do 
Ensino Médio, para atuação junto as Associações, Posto de Saúde, Albergues, 
Creches e etc. 

06 Falta de transporte para pessoas doentes e outros problemas. Aquisição de um veículo para atender semanalmente pessoas doentese outras 
famílias em vulnerabilidade social e econômica (judiciário, Caixa Econômica e 
outros);  

07 Falta de um Banco de dados sobre empregos e para geração de Renda. Implantação do SINE em Guajará-Mirim e Nova Mamoré. 
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INCLUSÃO SOCIAL 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

08 Associações Comunitárias(urbanas e Rurais) fragilizadas. - Criação de um Núcleo Municipal com apoio Estadual de capacitação e 
assessoria e monitoramento das Entidades filantrópicas. 
- Formação Continuada em diferentes áreas (Projetos,Programas); 
- Co-financiar projetos que objetivem a construção, reforma, adaptação de 
espaços físicos, aquisição de materiais permanentes e outros para revitalizar a 
rede prestadora de serviço. 

09 Falta de apoio aos pescadores e as famílias da agricultura familiar 
ribeirinha que sofreram impacto das usinas. 

- Formação de um grupo de trabalho para avaliar a situação e planejar ações 
de Apoio; 
- Indenização as famílias da agricultura familiar ribeirinha; 

10 Falta de Inclusão Social as pessoas do egresso sistema penitenciário; - Capacitação através do SESI, SENAI; 
- Fortalecer através de co-financiamento o Centro DESPERTAR; 

11 Falta de uma casa de apoio para mulheres (Imigrantes, Zona Rural e 
Zona Urbana) vítimas de violências. 

Construção de uma casa abrigo com Sede em Guajará-Mirim para atender as 
mulheres vítimas de violênciasde Guajará-Mirim e Nova Mamoré. 
 

12 Falta de um espaço especifico para os dependentes químicos. Construção de um Centro de Recuperação para dependentes químicos, 
viabilizando estruturae profissionais especializados em Guajará-Mirim e Nova 
Mamoré. 

13 Falta de incentivo financeiro do Governo do Estado, nos fundos 
Municipais de Assistência Social. 

Incentivo do Governo Estadual na inserção de verbas no Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

14 Falta de Sede própria e veículo para atendimento às crianças e 
adolescentes acolhidos no abrigo provisório. 

Construção de Sede própria para a Instituição de Acolhimento em 
atendimento às crianças e adolescentes acolhidos, viabilizando equipamentos 
e transportes em Guajará-Mirim e Nova Mamoré. 
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INCLUSÃO SOCIAL 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

15 Embarcações precárias para transportes de cargas e passageiros das 
famílias ribeirinhas dos rios Mamoré e Guaporé.  

Revitalização das embarcações do Governo do Estado e contratação da 
tripulação. 

16 Falta de uma sede e um veículo específico para atender às pessoas com 
Necessidades Especiais, pra transporta-las aos Centros de Fisioterapia, 
Associações e outrosespecifica em atendimento as pessoas com 
Necessidades Especiais. 

- Conclusão da Obra do Carlos Chagas ou a Construção de um Centro de 
Reabilitação com profissionais especializados.  
- Co-financiamento para aquisição de veículos (micro ônibus específicos) em 
atendimento às pessoas com necessidades especiais, sob a responsabilidade 
da Secretaria de Assistência Social. 

17 Quantidade insuficiente de academias para os idosos em Guajará 
Mirim e Nova Mamoré. 

Aquisição e Instalação de academias para a terceira idade.  

18 Desestruturação da Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS. Reestruturação da Secretaria com carros, moveis e profissionais habilitados. 

19 Falta de Capacitação aos técnicos e agentes da área de Assistência 
Social.  

Capacitação de profissionais para formação na área Social a nível local com 
recurso do IGD-E. 

20 Estrutura insuficiente para atender o número de idosos em 
vulnerabilidade Social.    

- Reforma e Ampliação da casa do Ancião “São Vicente de Paula” em Guajará - 
Mirim. 
- Construção de uma casa do Ancião em Nova Mamoré. 
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INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 Acessibilidade da BR 421 que liga Nova Mamore a cidade de Buriti. Há 
municípios de Nova Mamore que para ter acesso tem que contornar a 
cidade Porto Velho, causando transtornos e despesas com o 
transporte. 
Beneficio: economia de custo para a Gestão Administrativa, 
encurtando distancia e diminuindo a viagem 

       Implantação , Construção e pavimentação da BR 421 

02 Alagamento nas Avenidas de Guajará-Mirim, em especial a Avenida Dr 
Lewerger, já que em época de chuvas a população vem sofrendo em 
demasiado causando muitas percas de bens.  
Em Nova Mamore  tem sérios problemas com alagação de ruas em 
especial na parte centra da cidade 
 

Reestruturação do asfalto  e  dreno da Avenida Dr lewerger e parte da 
Avenida Princesa Isabel e Castelo Branco, próximo a cerâmica Zeed, em 
Guajará-Mirim. 
Implantação do sistema de drenagem completo, também nas principais ruas e 
avenidas horizontais e transversais, de  Nova Mamore e Guajará-Mirim. 

03 Ruas que estão esburacadas e sem reparos ha muito tempo, que 
causam acidentes e transtornos a população e ao comercio de Guajará-
Mirim 

Recapeamento de varias Avenidas de Guajará-Mirim e Nova Mamoré 

04 A cidade vem sofrendo com o transito das carretas pela cidade, que 
danifica todo o asfalto e calçadas das ruas, causam acidentes com 
ciclistas e motoqueiro. 

O Estado Custodiar Infra-estrutura Para que as Carretas pudessem aguardar a 
Suframagem em uma  área especifica fora da cidade. 

05 A população ciclística sofre muito com a falta de um espaço nas 
avenidas onde possam trafegar com segurança. Os alunos diariamente 
sofrem  risco de morte quando se deslocam para a escola e no retorno 
para seus lares. 

Criação de uma ciclovia.  

06 Pontes nas vicinais danificadas na área rural, causando transtornos e 
prejuízos ao comercio. 

Recuperação das pontes nas ruas vicinais 

07 Falta de iluminação no Aeroporto de Guajará-Mirim, impedindo a 
prestação de socorro a enfermos, urgência e emergência. 

Iluminação e sinalização da pista de pouso. 
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SAÚDE 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 Questão Fronteiriça  QQ Que o Estado articule junto ao Governo Federal o recebimento de recursos 
financeiros  junto aos países onde os municípios fronteiriços assistem os 
estrangeiros e migrantes nas suas Unidades de Saúde assim como a criação de 
uma política de atendimento a estrangeiros com recebimento de parte dos 
impostos de comercialização entre países de cidades fronteiriças sejam 
destinados a Saúde Municipal 

02 Falta de local adequado Implantação do REMEME ou REME da Assistência Farmacêutica para o 
município (insumos e medicamentos para Saúde) 

 

03 Falta de especialistas Criação de uma UCE (Unidade de cuidados especiais) dentro do Hospital 
Regional do Perpétuo Socorro  

04 Atendimento aos pacientes de Nova-Mamoré e não há repasse 
financeiro destes atendimentos para o município de GuajaráMirim 
(repactuação/PPI) 
 
Atualizar as atribuições indicadores e serviços ofertados na região de 
saúde e também os encaminhamentos de Referência e Contra-
referência, já que a pactuação atual está obsoleta, causando 
transtorno as gestões(PDR) 

Repactuação da PPI (SISPACTO) e da PDR(PLANO DIRETOR REGIONALIZADO) 
com a participação do município de Nova-Mamoré e do gestor Estadual 

05 Falta de transparência no SISREG(dificuldade de uma visualização na 
fila de espera ou por ordem cronológica ou grau de risco) 

Transparência na Regulação 

06  
Há vazios Assistenciais e vazios de infraestrutura nos serviços 
Odontológicos  

Garantir atendimento odontológico com consultório móvel para atendimento 
das populações de zonas ribeirinhas e rurais 
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SAÚDE 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

07  
 
Desustruturação das Unidades Básicas de Saúde. Estruturas obsoletas 
que não atendem a legislação sanitária e a demanda crescente de 
serviço. 

Garantir a aquisição de equipamentos e adequação da estrutura física das 
Unidades de Atenção Básica Municipal, sendo elas: Unidade do Distrito de 
Surpresa, Posto de Saúde Raimundo Rodrigues (Iata), Posto de Saúde 
Cachoeirinha, Centros de Saúde: Carlos Chagas, Sandoval Meira, Irmã Maria 
Agostinho, Postos de Saúde:Delta de Oliveira Martinez, Altamiro Barroso, 
Centro Odontológico(Francisca Eunice Maciel), Cachoerinha, Centro de 
Reabilitação, setor de fisioterapia dentro do Centro de Saúde Carlos Chagas e 
Irmã Maria Agostinho 

08 Inexistência de atendimento de Urgência e Emergência Aquisição de UTI Móvel, implantação de um SAMU regionalizado( Guajará-
Mirim, Nova-Mamoré, ponta do Abunã e Extrema)  

09 Inexistência de cursos de graduação na área de saúde . Dificuldade de 
acesso a cursos de aperfeiçoamento e formação 

Implantação de Educação continuada entre Entes Federados com a criação de 
cursos  e aperfeiçoamento na área da saúde contemplando também o 
programa HUMANIZASUS. Implantação de pólos e núcleos de educação 
permanentes em Saúde(PEPES e NEPS)   

10 Falta de política pública de controle de população animal e pragas 
urbanas 

Construção do Centro de Zoonose 

11 Déficit no sistema de telecomunicação Aquisição de equipamentos de informática e comunicação para as UBS 
(Unidades Básicas de Saúde,Hospitais e Secretaria Municipal de Saúde) 

12 Déficit da capacidade logística Garantir atendimento nas zonas rurais e ribeirinhas nas áreas terrestres e 
fluviais com aquisição de "voadeiras" e caminhonetes traçadas com carroceria 
fechada e refrigerada. Aquisição de ambulanchas 

13 Vazio existencial do CAPS-AD no município Construção e implantação do CAPS-AD Regionalizado 
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SAÚDE 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

14 Há falta de capacidade logística (estruturas viárias, fluviais, energia 
elétrica, rede de abastecimento de água e esgoto mínimas, rede de 
telecomunicação, em algumas áreas inexistentes) recurso financeiro, 
estrutura, previsão de orçamento, recursos humanos suficiente e 
formação continuada 

Buscar financiamento para suporte e apoio em infraestrutura, orçamento , 
financiamento, recursos humanos, capacitação e logística para o Conselho 
Municipal de Saúde de Guajará-Mirim e Nova-Mamoré 

15 Subfinanciamento e problemas de repasses de recurso financeiro 
 

Cumprimento de todos os repasses previstos Fundo a fundo para a 
manutenção das ações e serviços de saúde, com a criação de instrumentos 
para acompanhamento e monitoramento das transferências do Estado para 
os municípios 

16 Campanhas ineficazes que não contemplam toda a população 
 

Implantação de programas e ações educativas de populações vulneráveis  e 
ações endêmicas como: RAPS (Planejamento Familiar,Rede de Apoio 
Psicossocial,Tabagismo, Alcoolismo, Obesidade, Diabetes, Hipertensão, 
Hanseníase, etc) 

17 Alto custo da gestão e da manutenção das atividades hospitalares dos 
hosptiais: Hospital Regional Perpétuo Socorro e Hospital Regional de 
Guajará-Mirim 

Que o estado assuma integralmente o pronto atendimento e a gestão 
hospitalar do Hospital Regional Perpétuo Socorro e do Hospital Regional de 
Guajará-Mirim(em construção) e modernize o setores de imagem e 
diagnóstico, materiais permanentes e insumos, sem que o município tenha 
prejuízo no MAC. 

18  
Ausência de almoxarifado central municipal de acordo com as 
legislações sanitárias 

Construção de um almoxarifado central municipal que contemple uma central 
de abastecimento farmaceutico, câmaras frias, estoques de: alimentos, 
materiais de limpeza e higiene, materiais de permanete, mateirais de 
expediente,  elétricos, hidráulicos, pedagógicos,  materiais de construção, 
utensílios e equipamentos  e depósito materiais em desuso. Respeitando as 
legislações sanitárias. 
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SAÚDE 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

19  
Défict de atendimento de equipe multiprofissional 
 

Ofertar médicos: clínico geral, cirugião, pediatria e anestesista; e 
quinzenalmente consultas com as seguintes expecialidades: cardiologia, 
ortopedia, oftalmologia, neuro-pediatria, gastroenterologia, endocrinologista, 
neurologia, cirurgia vascular, nefrologista, obstetrícia, nutrição, fisioterapia, 
fonoaudiologia e psicologia. 
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SEGURANÇA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 FALTA DE SEGURANÇA  NAS ESCOLAS, FURTOS CONSTANTES E FALTA 
DE VIGILANCIA 

 
CONTRATAÇÃO DEUMA EMPRESA DE VIGILANCIA 

02 ESTRUTURA PARA LOCAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS JOVENS 
INFRATORES INADEQUADO 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIO EDUCATIVO, URGENTE, EM G.MIRIM 

03 AUMENTO DA CRIMINALIDADE, GRANDE Nº DE FURTOS ROUBOS NA 
CIDADE 

RETORNO DAS PATRULHAS COMUNITARIAS, INSTALAÇÃO DE 
MONITORAMENTO POR CAMERAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NA CIDADE 

04  
FALTA DE POLICIAMENTO, POUCO EFETIVO DE POLICIAIS 

CONCURSO PMBEIROSUBLICO PARA POLICIAIS E BO 

05 OBJETOS ROUBADOS OU FURTADOS SÃO LEVADOS PARA BOLIVIA VIGILANCIA COM APOIO DAS FORÇAS ARMADAS 

06 ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL PARA MENORES INFRATORES 
 

CONTRATAÇÃODE EQUIPE MULTICIPLINAR COM PROFISSIONAIS DA AREA 

07 GANGUES ATORMENTAM A POPULAÇÃO E NÃO EXISTEM 
FISCALIZAÇÃODE MENORES NAS RUAS DA CIDADE 
 

REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA DE O COMISSARIADO DE MENORES COM 
CONSELHOS TUTELARES. 
INSERÇÃO DESSES JOVENS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE INCLUSÃO 
CRIAÇÃO DE OFICINAS DE TRABALHO PARA MENORES INFRATORES E 
FAMILIARES 

08  
JUVENTUDE SEM OPÇÃO DE LAZER 

 REFORMA DAS PRAÇAS, GINASIO DE ESPORTES E CRIAÇÃO DE CENTROS 
POLIESPORTIVOS. 

09 MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE 
 

Instalação de câmeras de monitoramento em locais estratégicos 

10  
LOCAL PARA UMA CASA DE APOIO PARA RECUPERAÇÃO DE USUARIOS 
DE DROGAS E ALCOOL 

CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE APOIO PARA RECUPERAÇÃO DE USUARIOS 
DE DROGAS E ALCOOL 
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SEGURANÇA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

11  
EXISTEM APENAS DOIS PONTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O 
CAMINHÃO DOS BOMBEIROS 
 

CONSTRUÇÃO DE HIDRANTES 

12  
FALTA DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS EM N.MAMORÉ 

 AQUISIÇÃO DE VIATURA DE BOMBEIROS PARA APOIO EM N. MAMORÉ 

13  
PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
 

FISCALIZAÇÃO DE LOCAIS SUSPEITOS POR COMISSARIADOS DE MENORES E 
CONSELHO TUTELAR 

14  
FALTA DE POLITICAS PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOSJOVENS 

 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS COM CRIAÇÃO DE POLITICAS PARA 
CAPACITAÇÃO DESSES JOVENS 
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TURISMO 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 -Falta de Políticas Públicas Estadual em Guajará-Mirim - 
- ICMS Turístico, Calendário Turístico Estadual, Site de Turismo Estadual, 
Conselho Estadual de Turismo, Fundo Estadual de Turismo, Editais de 
Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, Prontur- Turismo de Fronteira. 

02 - Iluminação Pública deficiente - Instalação de iluminação pública solar 

03 - Falta a reconstrução da Estrada de Ferro e da Estação do Núcleo do 
Iata. 

- Reconstruir a Estrada de Ferro e a Estação 

04 - Não existe Porto Oficial - Construir um Porto Oficial 

05 - Não existe uma orla na beira do rio e porto oficial (projeto já 
encaminhado ao Governo) 

- Execução do Projeto da Orla Marítima e porto 

06 - Aeroporto Inativo - Reativação do Aeroporto 

07 - Ações do Governo que não foram efetivadas - Barracões dos bois, pórtico de entrada da cidade, revitalização da Estação 
Rodoviária do Iata, praça Jorge Teixeira, Biblioteca Pública 

08 - Falta de Convênios turísticos para rotas internacionais - Convênios com o Governo dos países vizinhos para projetos de 
desenvolvimento de rotas internacionais turísticas. 

09 - Falta de um Freeshop em Guajará-Mirim 
- Lojas Francas não funcionam 

- Ações coordenadas do Governo Estadual com os Governos Federal e 
Municipal para o estabelecimento das Lojas Francas e Freeshop. 

10 - Falta de Infraestrutura urbana que colaborem para o turismo. - calçadas, ciclovias, praças, iluminação, parques ... 

11 - Falta de um corredor turístico nas áreas de preservação ambiental - Criar um corredor turístico por meio de um Projeto. 

12 - Estrutura do Bumbódromo inacabada - Terminar o projeto e transformá-lo num Centro de Convenções. 

13 - Falta de um Projeto de Urbanização - Revitalização de praças e construção de espaços alternativos para esporte e 
lazer e ciclovia 

14 - Falta de Incentivo fiscal para Empresas Privadas voltadas ao serviço 
turístico. 

- Regulamentação de Incentivos públicos fiscais. 
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PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 Fábrica de Ração           Emenda Parlamentar 

02 ATER Fortalecimentos técnico dos Órgãos competentes (falta de infraestrutura para 
os Órgãos) 

03 Escoamento Fluvial Adquirir  01 barco grande com 01 chapa. 

04 Projeto Psiculas Contratar nosso técnicos em pesca e psicultura, que estão preparados para 
atender a classe, máquinas e equipamentos para escavação de viveiro para 
psicultura e mecanização agrícola. 

05 Logistica do Produto Oportunidade de comercialização 

06 Recuperação de estrada Formação de grupo de agricultores para cobrar melhoria das estradas. 

07 Regularização fundiária 
 

Maior agilidade nos Processos em andamento da Justiça 

08 Crédito Rural Facilitar as burocracias de documentações. 

09 Correção de Solo Mais agilidade do governo, na entrega do calcário. Realizações de análise de 
solo. 

10 Vias de escoamento. Estradas pavimentadas com drenagem e bueiros. 

11 Certificar os produtos Através de agroindústria com o selo do Ministério da Agricultura. 

12 Melhoria da capacidade elétrica Formação de grupo de pessoas para falar diretamente com Ceron. 

13 Projeto psicultura Máquinas para escavação de tanques e liberação da Sedam para mexer no 
subsolo. 

14 ATER – Anist Tec Rural Capacitação direta ao produtor para o seu melhor desempenho em sua 
propriedade. 

15 Base do DER – Guajará Mirim – Nova Mamoré Facilitar a viela do homem no campo na escoação dos produtos e acesso às 
escolas (transporte) 

16 PNHR – Projeto Nacional Hab. Rural Melhoria da viela no Campo com boa habitação. 
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SETOR PRODUTIVO l 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

17 Água para Prop. Rurais Poços Artezianos Proporcional e facilitar o abastecimento de água na propriedade e saúde. 

18 Mecanização e correção do Solos Rurais Vivemos momento onde não se pode queimar, mecanizar e corrigir o solo 
para o cantil e a melhor forma. 

19 Regulamentação fundiária Procurar o Incra para que seja feita a regularização ou Terra Legal. 

20 Implemento agrícola Buscar via Associação no Ministério da Agricultura os implementos. 
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SETOR PRODUTIVO ll 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

01 ESTRADAS; DF Pavimentação da BR 421,420,080,ligando Guajará  Mirim,Nova Mamoré  e  
Buritis .  

In i  Instalar base do DER ,na região de Guajará e Nova Mamoré. 

02 CASTANHA ; Propor ao governo um plano na cadeia produtiva da castanha com foco na 
organização de cooperativas e comercialização ,SEAGRI,EMATER,SEPOG,com 
capacitação continuada . 

03 AÇAI; Propor ao governo um plano na cadeia produtiva do açaí,focando na 
produção local . 

04 ASSISTÊNCIA  TÉCNICA;  Fortalecimento institucionais  das entidades voltada ao atendimento da 
Agricultura Familiar. 

05 CALCÁRIO ; Ampliar o programa de calcário com subsidio do transportes com 
gerenciamento da SECRETARIA REGIOANAL  e EMATER,disponibilizando   
crédito para calcário na modalidade mais sementes . 

06  
PEQUENOS ANIMAIS;  
 

Criar programas de incentivo e técnificação da produção de pequenos animais 
com produção da alimentação na propriedade com foco na subsistência e 
segurança alimentar . 

07  
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA;  

Articular a efetivação da política de Governo a Regularização fundiária junto 
ao Governo Federal promovendo a revolução agrária rondoniense  . 

08  
GEOREFERENCIAMENTO ; 

Reformular a base fundiária através de georeferenciamento em uma única 
matriz em todas as áreas. 

09  
GARANTIA DE SAFRA ; 

Criar um plano de garantia de safra para produtores e comunidades 
tradicionais e ribeirinhas atingidas e por situação de calamidade publica. 

10  
PISCICULTURA ; 

Reativar o programa Água Produtiva nos municípios de Guajará Mirim e Nova 
Mamoré  

 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. 
 
 

SETOR PRODUTIVO ll 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

11 FARINHA DE MANDIOCA;  Criar o plano da cadeia produtiva da mandioca ,utilizando espécies de melhor 
rendimento ,industrializando e comercializando . 

12 CAFÉ ; Introduzir  na região de Guajara e Nova Mamoré,unidades demonstrativas de 
lavouras de café clonal(BR OURO PRETO)como forma de incentivo.  

13 QUEIJO;  Criar um grupo de debate permanente com a presença das entidades ligadas 
direta e indiretamente ao setor produtivo ,gerido pelo governo do estado 
,com a participação dos três poderes e suas hierarquias ,visando quantificar e 
qualificar a produção de queijo para comercio com a Bolívia   
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Mesa de Abertura 

 

 

Público 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. 
 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. 
 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. 
 

                      EIXOS
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CERIMONIA DE ENCERRAMENTO 
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REIVINDICAÇÃO DA POPULAÇÃO ( CARTAZES) 
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FORNECIDO CAFÉ E ALMOÇO 

 

 

 


