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Manaus, cidade do novo tempo 

“Os piores males que a humanidade 

 já teve de suportar foram infligidos por maus governos.” 

Ludwig von Mises (1881 – 1973) 

 Manaus vem sofrendo nas mãos de maus gestores nos últimos anos. A nossa 

Paris dos Trópicos vem perdendo a sua autoestima e a sua pujança pela falta de zelo 

e amor pelo nosso município. A atual gestão não consegue dar respostas eficientes 

e suficientes para os problemas atuais da nossa cidade, mesmo nossa Manaus 

sendo a oitava cidade mais rica do Brasil. A pandemia causada pelo COVID-19 

apenas apresentou de maneira mais visual os problemas vividos pela nossa cidade, 

principalmente nas áreas de desenvolvimento econômico e de saúde. 

 Os manauaras, assim como o índio manaó Ajuricaba preferem a morte a 

escravidão. Somos um povo com anseios de liberdade, com muita força de vontade 

e que não se rende a pessoas autoritárias que se sentem donos da nossa cidade. 

Manaus precisa de gente comprometida com a cidade, que queira transformar a vida 

da nossa população e que não quer usar a máquina pública para realizar embates 

ideológicos com o Governo Federal. Nossa cidade deve ser aliada do Governo Federal 

capitaneado por Jair Bolsonaro para buscar a melhoria da cidade, além de buscar o 

diálogo com Brasília para defender os interesses dos manauaras. 

 Chegou a hora e o momento da nossa Metrópole da Amazônia ser referência 

nacional em gestão e administração, e não mais pelos casos de uso político do 

Executivo e por casos inúmeros de corrupção, como os vividos pela atual gestão do 

Governo do Estado. Temos que pensar a cidade para o futuro, modernizando Manaus 

e aproveitar todas as potencialidades e riquezas que Deus nos deu, buscando 

solucionar os problemas causados por aqueles que não tem respeito e carinho pela 

cidade de Manaus. 

 Este plano de Governo apresenta propostas viáveis para a solução dos 

problemas vividos nos dias atuais pelos manauaras. Com uma gestão séria, 

responsável e comprometida com a retomada da nossa cidade, tão acometida pela 

falta de planejamento durante a pandemia do COVID-19, podemos transformar 

nossa Manaus em um lugar melhor para se viver, visitar e trabalhar. Com a aplicação 

destas propostas no âmbito da gestão municipal, podemos ter a certeza que nosso 

município será grande e livre outra vez. 
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- Finanças públicas, Administração municipal e Inovação Administrativa 

 Manaus tem hoje um dos orçamentos mais altos do Brasil. Segundo dados da 

própria Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada para este ano, a cidade tem um 

orçamento de mais de R$ 6 bilhões e encontra-se hoje gastando 56,43% de seu 

orçamento com a folha de pagamento, não estando em consonância com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, já tendo passado o limite máximo estabelecido pela 

legislação. Além disso, a cidade de Manaus é uma cidade altamente dependente do 

Fundo de Participação dos Municípios – FPM e de repasses estaduais em seu 

orçamento, com 23,81% sendo provenientes de sua própria receita tributária 

segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 A cidade de Manaus precisa de uma gestão responsável e inteligente, que 

custe cada vez menos ao pagador de impostos e que quebre com as tradicionais 

burocracias existentes no setor público. Devemos combater na gestão municipal os 

problemas relacionados ao chamado misaloccation, que na tradução para o 

português significa a má alocação de recursos públicos. 

 Uma gestão mais eficiente e que reduza os gastos desnecessários da 

Prefeitura se faz fundamental, visto que com um custo menor com o pagamento de 

salários, podemos oferecer serviços melhores para a nossa população, permitindo 

investimentos em áreas como educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. 

As propostas para revitalizar a gestão municipal são as seguintes. 

 1. Ordem pública e cronológica dos pagamentos; 

 2. Implantação de subprefeituras visando a descentralização administrativa; 

3. Facilitação no pagamento do IPTU permitindo o pagamento via cartão de 

crédito, visando a concessão de descontos e permitindo o parcelamento para 

o cidadão; 

 

4. Adoção de plataformas de Governo Digital, digitalizando e melhorando o 

acesso do cidadão aos serviços da Prefeitura; 

 

5. Adoção de política de compliance e de transparência em todas as esferas 

da Administração Pública Municipal; 

 

6. Renegociação de dívidas de Pessoas Físicas e Jurídicas com a cidade de 

Manaus, permitindo facilitação dos pagamentos. Em caso de insucesso, 

adoção de venda da dívida via securitização; 
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7. Realização de reforma administrativa, buscando a racionalização da gestão 

municipal em nossa cidade, com redução de secretarias e órgãos públicos; 

 

8. Realização de reforma tributária visando atrair investimentos para a cidade 

nas áreas econômicas onde a cidade de Manaus tem vocação histórica; 

 

9. 30% dos cargos comissionados no município serem preenchidos por 

processo seletivo; 

 

10. Aplicação de legislações Federais como a Lei de Liberdade Econômica, 

visando a regularização e a abertura de novas empresas na cidade de 

Manaus; 

 

11. Fim do sigilo bancário das transações financeiras municipais, com 

acompanhamento de cada despesa, receita e empenhos no portal da 

transparência; 

 

12. Renegociação das dívidas municipais com os Governos Estadual e 

Federal, buscando melhorar as finanças municipais e dar fôlego a cidade de 

Manaus para quitação; 

 

13. Criação de mecanismos de controle orçamentário no município, como a 

Lei de Responsabilidade Fiscal municipal e o fim do acúmulo de gratificações 

nos salários do funcionalismo municipal; 

 

14. Instalação de painéis de captação de energia fotovoltaica nos prédios 

públicos e unidades administradas pela Prefeitura de Manaus, visando 

economia no custo de energia elétrica para a Administração Municipal; 

 

15. Criação de consórcio com as cidades vizinhas, visando melhores preços 

em licitações; 

16. Licitar a folha de pagamento municipal, permitindo arrecadação de 

divisas; 

17. Criação de sistemas de desempenho do Servidor Público, onde seu ponto 

será registrado por georreferenciamento, além da comprovação de viagens 

administrativas; 

 

18. Acompanhamento das metas estabelecidas pela Prefeitura nos seus 

planejamentos, como Plano Estratégico Municipal, Lei Orçamentária Anual 

(LOA) e Plano Plurianual (PPA) via internet; 

 

19. Criação de comissão para revogação e revisão de legislações que 

interfiram de maneira negativa no desenvolvimento econômico municipal; 

 

20. Criação de sistema de metas e de plano de carreira para o funcionalismo 

público municipal, para que o bom servidor seja premiado pela sua prestação 

de serviços;  

21. Regularização imobiliária com isenção e redução do ITBI; 
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22. Estabelecimento de critérios meritocráticos na escolha de gestores na 

educação através de processo seletivo; 

23. Criação da Manaus Investe para coordenação dos investimentos e 

parcerias públicos privadas, atração de investimentos privados e também 

públicos, visando a busca de conversas com órgãos dos Governos estadual e 

Federal e também do setor privado; 

24. Resgate do programa de estágios para jovens secundaristas e 

universitários; 

25. Restabelecimento do diálogo político administrativo com o Governo 

Federal priorizando o viés nacional e a não intervenção de atores ou agentes 

estrangeiros. 
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- Desenvolvimento Econômico 

 A falta de planejamento relacionada a pandemia do COVID-19 fez com que o 

estado do Amazonas, onde a cidade de Manaus corresponde por quase 90% da 

economia do estado sofresse com a escalada do desemprego: segundo dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, 14,9 mil pessoas 

ficaram desempregadas no estado, boa parte destas na nossa cidade. Embora nossa 

cidade tenha sido a cidade que mais gerou empregos no Brasil neste início de 

retomada, há muito o que se fazer para retomar a economia em nossa Manaus.  

 Segundo dados do IBGE, 37,9% da nossa população tem renda per capita de 

até meio salário mínimo e apenas 23,7% da população está empregada em 

empresas da cidade. A Prefeitura precisa dar respostas rápidas para a recuperação 

econômica de nossa cidade para que possamos ocupar posição de destaque no país. 

Temos que utilizar todos os mecanismos a nossa favor, inclusive incentivar a vinda 

de mais indústrias para a nossa Zona Franca de Manaus e aproveitar os benefícios 

que a nova Lei do Gás Natural podem trazer para a nossa terra. 

Temos que incentivar aqueles que querem gerar riqueza na nossa Manaus a 

escolherem nosso município para viver e trabalhar. Nos campos onde depender da 

nossa gestão à frente da Prefeitura de Manaus para promover crescimento e 

desenvolvimento será realizado. As propostas para devolver a pujança a nossa “Paris 

dos Trópicos” serão as seguintes: 

 1. Criação de programa de arrendamento de propriedades imobiliárias do 

município para o estabelecimento de atividades econômicas em Manaus com 

oferecimento de benefícios fiscais municipais; 

 2. Buscar conversas com a ANAC, Ministério da Infraestrutura e empresas 

aéreas para o aumento de oferta de voos para Manaus, saindo das principais 

cidades do Brasil e atraindo voos internacionais para Manaus; 

3. Buscar conversas com a EMBRATUR, Ministério do Turismo, Secretaria 

Estadual de Turismo e empresas de cruzeiros marítimos para a inclusão de 

Manaus nas rotas dos cruzeiros marítimos nacionais e internacionais; 
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4. Atração de novos investimentos no setor hoteleiro, com atração de 

bandeiras hoteleiras internacionais como AccorHotels, Hilton, Trump, 

Nacional Inn e Atlantica por meio de redução de alíquotas de ISS; 

5. Incentivos para o aumento da produção pesqueira em Manaus por meio de 

parcerias com o Ministério da Agricultura, negociações para o aumento da 

oferta de crédito e melhorias para o escoamento e venda da produção; 

 6. Criação de programa de Ocupação Urbana Consorciada (OUC), aplicando 

política de atração de empresas e incentivo a construção civil, com uso da 

política da Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

7. Revisão do Plano Diretor Municipal, visando a melhoria da atração de 

investimentos por meio da revisão de gabaritos em regiões de fronteira da 

cidade, com enfoque no desenvolvimento sustentável e na preservação do 

meio ambiente; 

8. Incentivos para que novas empresas se instalem na Zona Franca de 

Manaus, garantido previsibilidade e segurança jurídica aos investidores que 

escolhem esta região para atuar; 

9. Desenvolvimento do projeto meu primeiro emprego, montando uma rede 

de ligação do empregador com os candidatos ao emprego, através de feiras 

e eventos, sistemas online de troca de currículos e experiências. A ideia é 

deixar transparente às necessidades dos empregadores para que o 

interessado busque aprimorar seus conhecimentos com mais objetividade e 

produtividade pessoal; 

 

10. Atração de empresas nos setores industrial e de varejo para a cidade, 

observando as vocações econômicas históricas de Manaus, por meio de 

parcerias com o BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da 

Amazônia e Sistema S; 

11. Promoção, em parceria com a iniciativa privada de calendário de eventos 

como festivais culturais e gastronômicos, movimentando a economia 

municipal e gerando empregos; 
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12. Realizar programa de abertura de empresas, estabelecendo parcerias 

com empresas juniores, incubadoras de base, bancos, sistema S e 

instituições de apoio ao empresariado, permitindo o nascimento de pequenas 

empresas na cidade e regularizando as existentes que estão na 

informalidade; 

13. Atração de empresas no setor de entretenimento, visando o aumento de 

oferta de locais que exploram a vida noturna na cidade. 
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- Turismo 

 Não há dúvidas sobre as belezas da cidade de Manaus. Somos a oitava 

cidade mais visitada do Brasil graças as belezas da nossa Floresta Amazônica e a 

nossa rica história com patrimônios como o Teatro Amazonas, o Mercado Municipal 

e nossas praias e rios. O turismo pode ser utilizado como ferramenta da retomada 

econômica da nossa cidade, principalmente com o incentivo ao turismo nacional. 

 Porém, a experiência do turista que escolhe a cidade de Manaus como 

destino turístico vem piorando cada vez mais. A cidade não consegue formular um 

calendário de eventos visando a atração de visitantes, os índices na área de 

segurança pública apenas pioram, pontos turísticos deterioram-se pela falta de 

planejamento e manutenção, fazendo com que a cidade não seja escolhida como 

destino turístico pelas pessoas. Temos que ser a capital mundial do turismo 

ecológico e nos aproveitar disso para gerar riquezas e desenvolvimento para a nossa 

Manaus. 

 Temos uma das cidades mais lindas do Brasil e temos que aproveitar todo o 

potencial que a cidade de Manaus tem para aumentar o número de turistas, 

principalmente como ferramenta importante para a recuperação econômica da 

cidade após os danos econômicos causados pela pandemia do COVID-19. Muitos 

que iriam para destinos fora do Brasil agora podem escolher destinos locais de 

turismo, fazendo com que Manaus possa ter oportunidades de crescimento. As 

propostas para revitalizar o turismo manauara são as seguintes. 

 1. Desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo, buscando a organização 

do turismo da cidade de modo a retomar o sentimento de orgulho de ser 

manauara nos cidadãos; 

2. Explorar os espaços livres dos museus e áreas conexas para promover 

espaços de alimentação e lazer, desonerando a prefeitura da manutenção 

desses espaços e ampliando a visitação dos museus; 

3. Criação de um distrito de arte, como em Miami e Berlim, por meio de 

parcerias com o setor privado e com artistas locais, promovendo incentivos 

ao setor por meio de legislação urbanística; 
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4. Integração a partir de um sistema de ônibus circular e de barcos que 

percorrerá todos os pontos turísticos da cidade; 

5. Sinalizando e melhorando acessos, com placas escritas em inglês e 

espanhol; 

6. Promoção de eventos fora do calendário da alta temporada e feriados; 

7. Instalação de centros de apoio ao turista, com guias turísticos à disposição; 

8. Facilitar o acesso aos pontos turísticos, principalmente para idosos e 

pessoas com necessidades especiais; 

9. Criação do aplicativo Conheça Manaus para apoio à visitação e ao turismo 

no município; 

10. Promoção, em parceria com a iniciativa privada nas áreas de Turismo de 

aventura, esportes náuticos e mergulho; 

11. Promoção, em parceria com a iniciativa privada para desenvolvimento de 

eventos esportivos que possam utilizar a Arena da Amazônia para sua 

realização; 

12. Oferecimento de atividades nas praias através de concessão;  

13. Identificação e investimento no potencial e perfil de cada ponto turístico, 

visando o aumento de turistas por meio da vocação de cada região;  

14. Criação de calendário de eventos, aproveitando todo o espaço da cidade 

para promoção de atividades culturais, musicais e artísticas; 

15. Providenciar melhoria dos acessos e dos estacionamentos na cidade; e 

16. Garantir a manutenção de instalações e equipamentos turísticos por meio 

de parcerias com o setor privado; 

17. Construção da Cidade do Folclore na região do Porto de Manaus; 
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18. Reorganização, revitalização e readequação do entorno da Manaus 

Moderna; 

19. Parceria público privada para disponibilização de internet nos pontos 

turísticos da cidade. 
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- Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

Para que a nossa cidade ofereça uma excelente experiência turística para 

aqueles que escolhem a cidade de Manaus como destino de férias, para aqueles que 

escolhem Manaus para investir e trabalhar e também para melhorar a qualidade de 

vida da população manauara, oferecer uma melhor infraestrutura e uma boa 

mobilidade urbana se faz fundamental para fazer de nossa cidade um lugar melhor. 

 Hoje, a atual gestão à frente da Prefeitura de Manaus vem deixando o 

orçamento municipal altamente engessado com custos desnecessários e com o 

pagamento da folha de pessoal. Para realizar estes serviços com cada vez menos 

uso de recursos públicos, a Prefeitura deve desenvolver parcerias com o setor 

privado e com os governos estadual e Federal para realização de obras e ações de 

melhoria da mobilidade urbana. O caminho de parceria com os entes 

governamentais e com o setor privado podem fazer com que Manaus melhore a sua 

limpeza urbana, tenha ruas com uma qualidade asfáltica melhor, um serviço de 

abastecimento de água e coleta de esgoto que funcione de verdade e que preserve 

o meio ambiente. 

 As propostas que apresentamos para buscar a melhoria da infraestrutura 

manauara e que melhorem a mobilidade urbana na cidade são as seguintes: 

1. Revisão por via administrativa ou judicial da licitação do transporte público 

estabelecida pela atual administração 

2. Licitação geral do transporte público contemplando os Amarelinhos e 

Executivos; 

3. Parceria com os motoristas de aplicativo para transporte de servidores 

visando a eliminação dos contratos de aluguel de veículos; 

4. Parcerias com a iniciativa privada para promoção de ações de zeladoria na 

cidade; 

5. Criação de programas de incentivo à reciclagem do lixo, visando reduzir a 

produção de material a ser descartado, visando desafogar o espaço do atual 

aterro sanitário municipal; 
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6. Instalação de piso tátil (podotátil) nas calçadas das vias com maior 

circulação de pedestres; 

7. Mapeamento dos gargalos existentes no trânsito e aplicação de soluções 

imediatas através de alterações de trajeto e utilização de faixas reversíveis 

em horários de pico. 

8. Revisão do PlanMob, visando a melhoria do planejamento de mobilidade 

da cidade de Manaus, preparando a cidade para demandas futuras; 

9. Parcerias com a iniciativa privada e com a concessionária de iluminação 

pública para a troca do parque de iluminação pública para lâmpadas de LED; 

10. Instalação de sistema de bombas de recalque nos pontos críticos de 

alagamento da cidade para evitar enchentes, além de obras de 

macrodrenagem para terminar com os alagamentos em Manaus; 

11. Criação de um modelo expresso de licenciamento ambiental para 

determinadas atividades, com equipe de servidores qualificados para análise 

rápida de processos; 

12. Viabilização, por meio de parcerias a retomada da construção de 

corredores de ônibus na cidade, buscando aumentar as opções de transporte 

público; 

13. Viabilização para o fortalecimento do transporte aquaviário na cidade de 

Manaus, por meio de parcerias com o setor privado; 

14. Revitalização das vias asfálticas da cidade; 

15. Recapeamento e melhoria na sinalização horizontal  

e vertical das vias asfálticas; 

16. Negociações com a Infraero, Ministério da Infraestrutura, ANAC, setor 

privado e empresas aéreas para a ampliação e reforma do Aeroporto 

Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes, além da busca da ampliação de 

números de voo; 
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17. Gestão junto ao Governo do Estado para providência de novo local para a 

rodoviária; 

18. Revitalização e construção de calçadas onde inexistem; 

19. Revitalização e criação de mais faixas de pedestre; 

20. Instalação de semáforos para pedestres; 

21. Remoção de entulho contínua para desobstrução da circulação de 

pedestres; 

22. Revitalização e criação de ciclovias e ciclofaixas; 

23. Revitalização e criação de novos bicicletários estabelecendo parcerias 

com o setor privado, usando como exemplo o case da Prefeitura do Rio/Banco 

Itaú; 

24. Revitalização e instalação de sinalização para bicicletas; 

25. Criação de cruzamentos rodocicloviários; 

26. Instalação de bicicletários nos pontos de ônibus para realização da 

integração intermodal; 

27. Construção de pontos de ônibus, estabelecendo parcerias com a iniciativa 

privada para exploração de propaganda; e 

28. Parcerias com a iniciativa privada para a promoção de investimentos 

 na área de tratamento de resíduos sólidos urbanos, como usinas de biogás e 

aterros sanitários; 
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- Educação, Esporte e Cultura 

 Com uma rede municipal de 496 escolas, a cidade de Manaus atualmente 

tem 243.654 alunos matriculados em sua rede com um custo mensal de R$ 520,52 

por aluno, dados apontados pelo Censo Escolar realizado pelo INEP/MEC. A 

educação municipal apresenta problemas históricos envolvendo a qualidade do 

ensino e a nossa nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

representa isso, com a cidade de Manaus estando abaixo da meta nacional, que é 

de 6.0; hoje nosso município tem a nota 5.9, mostrando que precisamos melhorar 

muito na área educacional para atingir a média nacional. 

 Os jovens de hoje serão aqueles que ocuparão os empregos de amanhã. Para 

que nossos jovens estejam preparados para o futuro, oferecer a melhor formação 

possível se faz necessário, utilizando todos os métodos e tecnologias para que o 

estudante manauara possa garantir seu pleno desenvolvimento humano. Além da 

melhoria da educação manauara, a promoção da prática de esportes e o incentivo à 

cultura serão pontos importantes para promover todas as potencialidades dos 

manauaras. 

 Nosso município deve utilizar todos os caminhos para oferecer um serviço de 

qualidade para os manauaras principalmente incentivando o uso de parcerias com 

o setor privado e com o Governo Federal. As propostas para melhorar a educação, 

fortalecer o esporte e valorizar a cultura na cidade de Manaus são as seguintes. 

 1. Estabelecimento das Olimpíadas do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 

Sustentável. 

2. Parceria com o Ministério da Educação para a promoção de ações como o 

programa de aquisição de material escolar, de alfabetização e de literacia 

familiar; 

3. Parceria com o Ministério da Educação para que Manaus seja contemplada 

no programa de Escolas Cívico-Militares do Governo Federal; 

4. Revisão do Plano Municipal de Educação, visando a melhoria da grade 

curricular dos estudantes manauaras, buscando inserir as melhores práticas 

educacionais existentes no mundo; 
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5. Criação de programas de formação continuada aos professores da rede 

municipal, mantendo sua formação atualizada e adequada as melhores 

práticas do processo de ensino-aprendizagem; 

6. Parceria com instituições religiosas, esportivas e culturais para o 

oferecimento de atividades no contraturno escolar como reforço escolar, 

prática esportiva, música, informática e ensino de línguas estrangeiras, 

buscando manter os jovens com ocupação fora do período escolar; 

7. Parcerias com as equipes desportivas sediadas em Manaus e 

universidades para a busca de novos atletas para atuarem e estudarem na 

cidade; 

8. Criação de Plataforma Online para os estudantes da Rede Municipal de 

Manaus e moradores da cidade, oferecendo atividades de reforço, deveres 

de casa, prática de estudos e preparação para provas como o Vestibular e o 

ENEM; 

9. Ensino da história manauara nas escolas, criando o sentimento de 

pertencimento e fortalecendo o orgulho de ser morador de Manaus; 

10. Viabilização com o Ministério da Educação e com o Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos para a expansão da oferta de creches municipais, 

com ampliação do horário para às 19hrs. 

11. Implantação de projeto-piloto de vouchers para a educação infantil e 

ensino fundamental, para que as escolas particulares recebam aqueles que 

não consigam acesso a Rede Municipal de Ensino, combatendo a evasão 

escolar; 

12. Criação da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte e a Cultura, promovendo 

o financiamento de atividades culturais e esportivas na cidade; 

13. Viabilização com os governos Estadual e Federal, embaixadas e 

consulados a criação de escolas bilíngues públicas, em semelhança ao que 

já foi realizado entre a cidade de São Gonçalo e o consulado da França no Rio 

de Janeiro;  

14. Adoção de modalidade de Ensino à Distância para os alunos do Ensino de 

Jovens e Adultos (EJA), oferecendo plataforma online para acompanhamento 
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das aulas, buscando facilitar a vida de quem já trabalha durante o dia e 

deseja completar seus estudos no nível fundamental e médio; 

15. Adoção de métodos e tecnologias que possam melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos de Manaus como a plataforma Duolingo e 

do sistema matemático Kumon; 

16. Fortalecimento dos Jogos Escolares de Manaus, buscando integrar as 

escolas da cidade por meio da prática esportiva e promovendo os bons 

valores que o esporte promove na sociedade; 

17. Apresentação na Câmara Municipal de Projeto de Lei que institua o 

programa “Escola Sem Partido” e a vedação do ensino de ideologia de gênero 

nas escolas, visando o combate a doutrinação ideológica na rede municipal 

de ensino e a invasão do professor na formação sexual e moral do estudante; 

18. Criação de programa de apresentações culturais semanais em diversos 

pontos da cidade, incentivando a cadeia produtiva da cultura em ações como 

apresentações teatrais, apresentações musicais e exposições; 

19. Criação de um sistema de avaliação de desempenho escolar municipal e 

um indicador de qualidade de gestão escolar; 

 

20. Premiar escolas-modelo, a partir da melhoria dos resultados de 

desempenho educacional e da gestão vigente, por meio da criação do 

Sistema de Incentivo Escolar; 

 

21. Realização de parcerias com universidades para levar palestras, projetos 

e oportunidades para alunos da educação infantil e ensino fundamental 

estimulando-os a pensar no próprio futuro e no seu envolvimento com 

universitário; 

 

22. Promoção de parcerias com o Sistema S e com o setor privados para a 

promoção de cursos técnicos para a população da cidade; 
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23. Promoção de parcerias com o Terceiro Setor, Governos Estadual e 

Federal, iniciativa privada, instituições religiosas e culturais para a criação de 

companhia de teatro municipal e orquestra sinfônica; 

 

24. Incentivo a criação de bandas marciais pelas escolas sediadas no 

município; 

25. Promoção de desfile cívico no dia do aniversário da cidade, em parceria 

com as Forças Armadas e as escolas do município; 

26. Resgate do Festival Folclórico na Bola da Suframa; 

27. Calendário antecipado de repasse dos recursos para realização do 

Carnaval de 2022. 
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- Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação 

Com um Índice de Desenvolvimento Humano de 0.737, a cidade de Manaus 

tem uma qualidade de vida considerada alta pelos indicadores. Todavia, sabemos 

da realidade de muitos irmãos manauaras que pouco ou nada tem. Atualmente, 

segundo dados do IBGE 37,9% da nossa população tem renda per capita de até meio 

salário mínimo, mostrando a realidade de que se faz necessário atacar o problema 

da pobreza na cidade. 

 Assim como a gestão de Jair Messias Bolsonaro à frente do Governo Federal 

tem como marca a frase “nenhum brasileiro ficará para trás”, nossa gestão em 

Manaus terá como marca “nenhum manauara ficará para trás”. Nossa gestão terá a 

preocupação de atender aqueles que menos tem, visando que estes em um futuro 

próximo possam caminhar sem a dependência do Estado para sobreviver, garantindo 

seu sustento com o suor de seu trabalho. 

 As propostas que apresentamos na área de Assistência Social e Direitos 

Humanos em Manaus são as seguintes. 

 1. Criação do programa “Trabalho Novo”, oferecendo benefícios fiscais as 

empresas locais que contratarem manauaras que estiverem em condição de 

pobreza extrema; 

2. Revisão de conselhos municipais que existam apenas por interesses 

políticos e ideológicos; 

3. Cadastro para recebimento do Programa Bolsa Família realizado de 

maneira digital, visando a redução de custos e de burocracia; 

4. Ampliar e reforçar o sistema de restaurantes populares na cidade, visando 

garantir a segurança alimentar da população manauara; 

5. Combate aos pontos de venda e consumo de drogas visando a internação 

compulsória dos usuários de crack para que estes se recuperem deste vício, 

com estabelecimento de parcerias com clínicas de reabilitação e instituições 

religiosas; 

6. Viabilização, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 

da vinda de unidade da Casa da Mulher Brasileira para Manaus visando 

auxiliar a mulher vítima de violência doméstica; 
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7. Remoção das populações em áreas de risco, estabelecendo parcerias com 

o Ministério do Desenvolvimento Regional e com a Caixa Econômica Federal 

para a construção de habitações populares e do programa “Casa Verde e 

Amarela”; 

8. Ampliação de programas de regularização fundiária, visando garantir o 

direito à propriedade privada as populações de baixa renda; 

9. Resgate das pessoas em situação de rua, com a ampliação e construção 

de unidades do CentroPop. 
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- Segurança Pública 

 A área de segurança pública nos dias atuais é um dos maiores desafios da 

gestão municipal: O Atlas da Violência, publicado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA mostra que a cidade de Manaus tem 55,9 homicídios 

para cada 100 mil habitantes, fazendo do município a quinta capital brasileira mais 

violenta e uma das 123 cidades mais violentas do país. 

 Embora a cidade tenha tido queda nos índices de homicídios e de roubos em 

5,8% e 5,3% respectivamente, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, a Prefeitura de Manaus pode e deve atuar em combate à criminalidade em 

nossa cidade. Entendemos que a atribuição da área de segurança pública é de 

responsabilidade do Governo estadual, mas a Prefeitura de Manaus pode e deve 

atuar em colaboração para combater a criminalidade no nosso município. Chegou a 

hora dos criminosos voltarem a terem medo das autoridades de segurança pública.  

 Chegou a hora do cidadão manauara, do investidor que escolhe nossa cidade 

para investir e do turista que escolhe Manaus como destino de férias e descanso ter 

uma segurança pública que funcione e do criminoso passar a temer as autoridades 

policiais. As propostas para promover o combate ao crime em Manaus são as 

seguintes. 

1. Criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública emancipando o 

papel da prefeitura na segurança dos cidadãos manauaras; 

2. Reformular a Guarda Municipal em órgão complementar de Segurança 

Pública, dobrando o efetivo a partir de concurso público; 

3. Desenvolver aplicativos disfarçados ou inserir botões em aplicativos 

prontos para denúncia de abuso contra a mulher e contra a criança; 

4. Garantir o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal, realizando parceria 

com a Polícia Federal para o treinamento dos agentes; 

5. Estabelecimento de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a 

Polícia Militar para ampliação do PROERD nas escolas, buscando a 

conscientização dos mais jovens no combate ao uso e ao tráfico de drogas; 

6. Viabilizar, com a Polícia Militar a aquisição de mais viaturas policiais para 

colaborar no combate ao crime na cidade; 
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7. Criação de Centro de Monitoramento e Controle na cidade, interligando as 

ações da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal; 

8. Estabelecer parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e 

Polícia Rodoviária Federal par coibir crimes na cidade, buscando o combate 

da entrada de entorpecentes e armas ilegais na cidade, sobretudo em suas 

entradas; 

9. Facilitar o fechamento de ruas, com cancelas e guaritas, caso os residentes 

tenham interesse poderem restringir o acesso à rua durante a noite; 

10. Buscar, com o Governo do Estado e com a Polícia Civil ampliação do 

atendimento ao turista na cidade; 

11. Viabilizar, com o Governo do Estado e com o setor privado a implantação 

do projeto segurança presente na cidade, contratando o policial militar para 

trabalhar em seu horário de folga;  
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- Saúde 

 Com 254 equipamentos de saúde pertencentes a Prefeitura de Manaus 

incluindo Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, unidades 

do Programa Médico de Família, postos de saúde e hospitais segundo levantamento 

do DataSUS/Ministério da Saúde, a cidade de Manaus já vivia problemas crônicos 

em seu sistema municipal de saúde como falta de médicos, alta incidência de 

doenças tropicais, falta de insumos e equipamentos médicos e filas nos sistemas de 

regulação, situação que a pandemia do COVID-19 apenas agravou ao levar o sistema 

de saúde ao colapso. 

 Para melhorar o sistema de saúde na cidade de Manaus se faz necessário a 

realização de um choque de gestão no setor, fazendo com que a população 

manauara que depende do atendimento público em saúde e do turista que escolhe 

Manaus para descansar tenham acesso a um sistema que o atenda de maneira 

plena e célere. 

 Para resolver estes problemas, o caminho está na parceria com setor privado, 

instituições da sociedade civil e outras esferas de governo, que, atuando em 

conjunto com a Prefeitura de Manaus podem entregar um serviço de saúde melhor 

para a nossa população. As propostas para melhorar a gestão e o atendimento de 

saúde em Manaus são as seguintes. 

 1. Criação do programa “Corujão da Saúde”, que irá alugar clínicas e hospitais 

privados nos turnos da noite e madrugada para a realização de exames, 

buscando a redução na fila de espera; 

2. Reequipar os Postos de Saúde e unidades do Programa Médico de Família 

situadas na cidade, utilizando-se da contratação de médicos pelo programa 

“Médicos Pelo Brasil”, criado recentemente pelo Ministério da Saúde; 

3. Criação do Comitê Municipal de Estudo de Doenças, buscando preparar a 

Rede Municipal de Saúde para possíveis crises causadas por pandemias ou 

outras condicionantes; 

4. Estabelecimento de parcerias com o Corpo de Bombeiros e Forças Armadas 

para a alocação de médicos das instituições nas unidades de saúde da Rede 

Municipal de Saúde; 
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5. Realização de obras de manutenção nas unidades da Rede Municipal de 

Saúde, visando garantir a melhor infraestrutura na área; 

6. Viabilização, por meio da Bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados 

e do Senado de recursos para construção de Unidades de Pronto Atendimento 

e aquisição de equipamentos hospitalares; 

7. Viabilização da construção de um hospital-dia em Manaus, dedicado a 

realização de exames, cirurgias e consultas sem caráter de urgência e 

emergência; 

8. Realização de campanhas de vacinação em escolas e demais logradouros 

nos fins de semana, visando facilitar o acesso da população aos cuidados de 

saúde; 

9. Digitalização de resultados de exames, visando evitar filas nos laboratórios 

municipais para retirada dos resultados e dando comodidade aos pacientes; 

10. Identificar bairros com mais necessidade de atendimento e implantar 

unidades móveis de atendimento e tratamento; 

11. Entrega de medicamentos para pacientes acima de 65 anos e portadores 

de necessidades especiais em casa, em moldes parecidos com o programa 

“Remédio em Casa”; 

12. Implantação da telemedicina em Manaus com fins de realizar a triagem 

inicial do paciente ainda na sua casa, buscando desafogar a rede municipal 

de saúde; 

13. Parcerias com os Governos estadual e Federal para a construção e gestão 

de hospitais e unidades de pronto atendimento na cidade; 

14. Adoção da gestão compartilhada da área de saúde com as chamadas 

Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), com adoção de políticas de transparência e compliance, 

buscando evitar casos de corrupção na área de saúde; 

15. Retomar a passagem do carro “fumacê” para realizar o combate ao 

mosquito Aedes Aegypiti, evitando casos de Dengue, Chicungunya e Zika Virus 

na cidade de Manaus; 
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16. Estabelecimento de parceria com o Governo do Estado e Governo Federal 

para exames oftalmológicos nos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

17. Implementação de projeto-piloto de vouchers na área de saúde, sendo 

possível sua expansão em caso de sucesso;  

18. Viabilização com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde 

de construção de novas unidades de saúde na cidade, visando ampliação da 

atual rede municipal de saúde. 

 

 


