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“...o futuro pode ser melhorado por uma
intervenção ativa no presente.”
Russel Ackoff
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APRESENTAÇÃO
Se fôssemos traduzir o Plano de Governo 2015-2018 - Expedito Júnior em uma palavra
ela seria ousadia. Ousar é atrever-se, ter coragem, empreender. É a vontade de conseguir
e a ousadia em tentar fazer diferente.
Ousadia para fazer as reformas necessárias para o desenvolvimento de Rondônia,
começando pela urgente reestruturação do Estado, não como uma reação a problemas
pontuais como historicamente vem ocorrendo, mas sim como resultado de uma
estratégia que vise, sobretudo, produzir serviços públicos de excelência para o cidadão.
Uma estrutura organizacional e funcional no tamanho adequado a um novo modelo de
gestão, mais ágil e eficiente, com a melhoria do fluxo de informação, a racionalização de
processos, a otimização de recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros.
O Governo Expedito Júnior pretende resgatar o papel do Estado como mobilizador dos
mais diversos atores da sociedade em torno de uma agenda de investimentos públicos e
privados capazes de alavancar o desenvolvimento econômico e financiar os serviços
públicos de qualidade e o bem estar da população.
As soluções propostas apostam nas vocações regionais, nos novos negócios propiciados
pela tecnologia e inovação e na capacidade de empreender do rondoniense como os
motores propulsores do crescimento econômico aliados aos investimentos em
infraestrutura, na formação de mão de obra especializada e na criação de um ambiente
institucional favorável aos negócios.
Permeando tudo isso um planejamento robusto e de qualidade coroado por disciplina na
execução. Afinal ousadia é diferente de imprudência.
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DIRETRIZ I:
Construir capital humano e social através do Investimento em pessoas
Descrição da diretriz:
Construir capital humano que promova a capacidade das pessoas produzirem bem estar
para si próprias e para suas famílias, ou seja, ativos pessoais de saúde, educação,
treinamento, vivência e capacidade inata; como também o capital social enquanto
capacidade de se reunir para cumprir compromissos e controlar outros ativos.
1.1. Educação:
Aumentar a equidade e as taxas de conclusão do ensino médio.
Iniciativas Estratégicas:
 Definir padrão de qualidade aceitável para unidade escolar (qualidade de ensino,
métodos, materiais, mobiliário, infraestrutura e carga horária).
 Elaborar e executar programa de aperfeiçoamento e especialização dos professores e
padrões de qualidade profissional (melhoria do ensino em sala).
 Investir em parcerias para programas pré-escolares (importância social).
 Investir no ensino médio – técnico e profissionalizante (força de trabalho).
 Promover a qualidade e acesso à educação nas áreas rurais.
1.2. Saúde:
Aumentar a eficiência e facilitar o acesso.
Iniciativas Estratégicas:
 Fortalecer as redes de saúde no estado (planejamento, controle e avaliação).
 Formar gestores de unidades de saúde incentivando a utilização de recursos com
eficiência e melhoria da qualidade de atendimentos.
 Implantar sistemas integrados para gerenciamento dos processos operacionais da
área de saúde, central de agendamento e distribuição de atendimentos, prontuários
médicos, etc.
 Apresentar soluções, em conjunto com os municípios para tratamento de água,
efluentes e resíduos sólidos.
 Desenvolver sistemas integrados de prestação de serviços em nível microrregional.
1.3. Proteção social:
Promover a inclusão social e o desenvolvimento de potencialidades.
Iniciativas Estratégicas:
 Oferecer formação profissional para jovens em situação de risco social.
 Implantar, em parceria com os municípios, centros de atendimento à mulher.
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Implantar, nos Centros de Atendimento ao Cidadão a serem criados com a parceria
dos municípios, atendimento especial aos indivíduos em situação de vulnerabilidade.
Apoiar os municípios na estruturação e ampliação da sua rede de proteção social
local.
Assessorar os municípios na efetivação de programas de atendimento à família e
indivíduos em situação de vulnerabilidade social ou fragilização de vínculos afetivos
(com ou sem vínculo familiar e comunitário).

1.4. Trabalho e renda:
Promover o crescimento como gerador de trabalho e renda.
Iniciativas Estratégicas:
 Promover e apoiar iniciativas para conquista de novos mercados e expansão dos
atuais.
 Fortalecer e/ou valorizar as marcas locais como estratégia de mercado.
 Implantar programa de compras governamentais.
 Fortalecimento de atividades coletivas e fomento de atividades inovadoras.
 Fomentar o desenvolvimento e fortalecimento das MPEs.
 Promover as vocações turísticas e culturais do estado.
 Promover atividades produtivas no entorno dos projetos industriais e de
infraestrutura.
1.5. Segurança:
Investir em prevenção e ressocialização.
Iniciativas Estratégicas:
 Priorizar o treinamento, equipamento e modernização das forças policiais.
 Estimular a parceria entre a polícia e a comunidade para trabalhar a prevenção e
redução dos índices de criminalidade.
 Fomentar parcerias e investimentos necessários para que as instalações físicas e os
programas penitenciários atendam a padrões mínimos internacionais de segurança.
 Implementar programas de ressocialização e trabalho penitenciário.
 Implementar programas de educação e tratamento de pessoas envolvidas com drogas
e álcool.
 Firmar parcerias com o Governo Federal e municípios para o combate do comércio de
drogas nas fronteiras do Estado.
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DIRETRIZ II:
Crescer pelo aumento da produtividade
Descrição da diretriz:
Fomentar o desenvolvimento econômico através da melhoria da produtividade, de forma
abrangente e uniforme. Somente o crescimento da produtividade – resultante do
progresso tecnológico ou de aperfeiçoamentos gerenciais – permite aumentos
sustentáveis na qualidade de vida.
2.1. Ciência e tecnologia
Investir em inovação de processos e produtos.
Iniciativas Estratégicas:
 Investir em inovação e Pesquisa e Desenvolvimento - P&D.
 Estimular o dispêndio privado em P&D, expandindo o conhecimento e seu uso em
novas aplicações.
 Apoio técnico para certificação, capacitação empresarial e de recursos humanos.
2.2. Gestão empreendedora
Investir na melhoria da gestão de empreendimentos.
Iniciativas Estratégicas:
 Criar programa de melhoria de gestão para MPE.
 Estimular a capacitação técnico-gerencial das empresas rurais.
2.3. Infraestrutura
Investir em infraestrutura e logística
Iniciativas Estratégicas:
 Estruturar e integrar a infraestrutura de transportes.
 Investir em infraestrutura de comercialização e escoamento da produção.
 Investir em TIC
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DIRETRIZ III:
Ofertar serviços públicos de forma transparente e confiável para todos com base em um
setor público acessível, eficiente e responsável.
Descrição da diretriz:
Oferta de serviços públicos a todos com o estabelecimento de metas de desempenho e
desburocratização dos serviços públicos.
3.1. Serviços públicos
Facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos
Iniciativas Estratégicas:
 Efetivar a regionalização, com a descentralização da prestação de serviços públicos,
beneficiando as regiões mais distantes e menos desenvolvidas.
 Implantar, em parceria com os municípios, Centros de Atendimento ao Cidadão.
 Reduzir a burocracia e barreiras administrativas.
3.2. Gestão pública
Modernizar a estrutura de gestão da administração pública estadual
Iniciativas Estratégicas:
 Adequar a atual estrutura da administração pública estadual.
 Fortalecer a capacidade de planejamento, gestão e o controle interno.
 Implantar a gestão orientada para resultados estabelecendo um sistema de avaliação
sistemática de programas públicos e efetividade dos gastos.
 Implantar políticas de melhoria da gestão de recursos humanos incluindo avaliações
de desempenho.
 Modernizar as práticas de gestão dos processos organizacionais para melhorar a sua
eficiência e efetividade
 Implantar sistema de TIC integrado (Planejamento, Gestão de RH, Gestão de Logística,
Gestão do Contencioso e Gestão de Compras).
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DIRETRIZ IV:
Garantir a gestão dos recursos naturais, sua preservação e o melhor controle de seu uso.
Descrição da diretriz:
Proteger, para futuras gerações, os recursos naturais do Estado, assegurando, ao mesmo
tempo, a qualidade de vida da população local.
4.1. Recursos naturais
Promover a gestão sustentável dos recursos naturais
Iniciativas Estratégicas:
 Integrar as políticas ambientais e o planejamento (medidas ambientais proativas e
não reparadoras)
 Fortalecer as instituições públicas responsáveis pela proteção, controle e fiscalização
dos recursos naturais.
 Trabalhar, em parceria com os municípios, a fim de expandir as iniciativas bem
sucedidas de gestão de resíduos sólidos, serviços de água e saneamento.
4.2. Gestão ambiental
Utilizar os recursos naturais de modo sustentável
Iniciativas Estratégicas:
 Promover a educação ambiental
 Implantar gestão comunitária dos recursos hídricos
 Promover o uso sustentável das atuais áreas de florestas: manejo florestal sustentável
certificado, exploração agroflorestal, extração de produtos florestais não derivados da
madeira, pesca e ecoturismo.
 Fomentar políticas que incentivam métodos sustentáveis de uso do solo.
 Instituir programa de treinamento de agricultores em tecnologias e manejos
sustentáveis de uso do solo.
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