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 O Amazonas é um estado que atrai o interesse do mundo, com vocação natural para se tornar 
um ambiente motivador para os seus moradores e estimulante para quem deseja investir, estudar, 
ensinar, desenvolver pesquisas e criar novos negócios. Nesses próximos quatro anos, convido toda 
a população a exercitar comigo a ousadia e a fé numa vida melhor.

      Vamos unir a força que temos com as conquistas que almejamos. A urgência de inovação 
com a sabedoria do planejamento. Fazer o futuro acontecer e não ficar esperando que ele passe por 
nós.
      Já fui Secretário de Obras da capital, vice-prefeito, secretário de Segurança Pública, vice-
governador e, por quatro anos, tive a honra de governar o Amazonas. Recentemente como senador, 
na condição de coordenador da bancada do Amazonas, lutamos e conquistamos a garantia da 
segurança jurídica da Zona Franca de Manaus nesta Casa Legislativa. Todas estas experiências me 
proporcionaram uma ampla visão do que acontece nesta terra tão marcada por desigualdades, mas 
também tão promissora.

      Sou candidato a governar mais uma vez o Amazonas. Não para repetir o que já fiz, mas para 
inaugurar uma nova mentalidade de Governo. É preciso substituir o modelo esgotado e implantar 
uma gestão conectada com as melhores práticas contemporâneas.

      Inovação, Transversalidade, Transparência Radical e Medição de Resultados são os eixos 
sobre os quais vamos atuar nos próximos quatro anos. Racionalizar a máquina administrativa, 
reduzir a burocracia e combater o desperdício. Colocar as novas tecnologias a serviço da eficiência. 
Desburocratizar e simplificar processos. Aprimorar os órgãos de controle, conferindo visibilidade 
aos contratos, do início ao fim. Se é isso que a população exige, é o que faremos. Trazer modernidade, 
eficácia e produtividade ao serviço público. Todo o empenho será para corresponder às expectativas 
dos cidadãos por um Governo que gaste menos e entregue mais.
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      Para garantir que isso aconteça, o governador vai comandar pessoalmente a evolução do 
trabalho e a cobrança de resultados. Pela primeira vez, o Governo do Amazonas terá indicadores de 
qualidade e tecnologia de acompanhamento das ações em tempo real. Além disso, a Controladoria 
Geral do Estado será fortalecida e estruturada para ganhar autonomia e independência. Será um 
órgão de Estado, e não deste ou daquele governo. A Controladoria terá o seu corpo técnico formado 
por concursados e seus dirigentes terão mandatos não coincidentes com os do governador, com 
prazo fixo. O propósito é tornar a fiscalização e o controle interno realmente efetivo e combater, de 
fato, desperdícios e desvios.

      Temos questões muito sérias para resolver. Hoje, Segurança Pública é um problema em todo 
o Brasil, e o Amazonas é destaque internacional, tendo a sua capital como a 34ª cidade mais violenta 
do mundo. Caminhar nas ruas sem medo é o mínimo que a população precisa e merece. No nosso 
Governo, vamos trabalhar a Segurança Pública de forma integrada, envolvendo vários setores do 
Governo, principalmente no combate ao crime organizado.

      Hoje, para diminuir os índices de criminalidade e violência, não basta ter policiamento 
ostensivo e comunitário. O Amazonas necessita de novas estratégias contra o avanço do narcotráfico. 
É preciso unir tecnologia, inteligência,  programas de educação e geração de renda, obras públicas 
e ações sociais num grande projeto de repressão e prevenção em parceria com Governo Federal, 
Prefeituras, Judiciário, Igrejas e ONGs. Nós vamos realizar esse projeto. Será o Ronda Total.

      A Saúde é outra área em crise. Saí do Governo, em março de 2014, deixando um legado de 
melhoria progressiva no acesso e no atendimento médico. Mas, com a descontinuidade das políticas, 
os gargalos para consultas, exames e cirurgia voltaram a se agravar. É hora de retomar o modelo 
de eficiência e inovar. O que proponho é transparência, desburocratização e organização da gestão. 
O objetivo é alcançar um ganho de eficiência de até 30%, refletido naquilo que mais interessa: 
prevenção e cura de doenças.

      Outra grande prioridade será a geração de emprego e renda. O Governo do Estado do 
Amazonas precisa assumir o seu papel de indutor do desenvolvimento. Ampliar o mercado de 
trabalho com investimentos em formação profissional e em obras de infraestrutura que movimentam 
a cadeia produtiva na construção civil, nos serviços e na indústria. Apoiar projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento, estimular a criação de startups, atrair empresas geradoras de empregos, incentivar 
o setor primário e valorizar nossa vocação para o turismo. E com o programa Ponto de Partida, 
vamos facilitar o acesso a estágios para jovens universitários ou que estejam cursando o último ano 
do Ensino Médio na escola pública.
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      Todos os caminhos passam pela Educação, que sempre faz parte das soluções efetivas contra 
a criminalidade, a miséria e a falta de esperança. É na sala de aula que começa o desenvolvimento 
econômico. Onde falta Educação, sobram abusos e disparidades. Precisamos trazer os jovens para o 
lado do bem no confronto contra o mal, oferecendo um ambiente saudável em que eles tenham prazer 
em ficar. Isso pressupõe escolas bem estruturadas, indicadores de desempenho, garantia de acesso e 
permanência do aluno, trabalho pedagógico direcionado, avaliações permanentes e valorização dos 
professores.

      Quando fui governador, os professores receberam pela primeira vez o abono do Fundeb e 
tiveram estruturado o seu Plano de Cargos, Carreira e Salários, ainda em vigência. Foram ofertadas 
mais de 3 mil vagas para os professores cursarem pós-graduação. Nunca um Governo ampliou tanto 
os Centros de Educação de Tempo Integral (CETI), na capital e no interior. Com isso, obtivemos 
vitórias significativas dentro do propósito de elevar o nível do ensino.

      Nosso Plano de Governo é um plano de inovação institucional e de estímulo à participação 
social. Essa é a resposta que damos à sociedade do Amazonas, que sonha com um movimento de 
renovação das práticas políticas.

      Esse documento, antes de ser uma exigência legal, é um ponto de partida do que pretendemos 
realizar. O planejamento detalhado das ações está sendo traçado de forma colaborativa, por cidadãos, 
técnicos de diferentes competências e representantes dos diversos segmentos sociais. As ideias e 
propostas estão sendo colhidas em encontros e debates presenciais e nas redes sociais. Convido 
você, eleitor, a participar desse processo, enviando suas sugestões para o whatsapp: 9291-0055.

      O diálogo está aberto para que o Plano de Governo traduza os anseios da sociedade amazonense. 
Vamos construir juntos um Governo de inovação e emancipação política, na dianteira de um novo 
Brasil.

Omar Aziz
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