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Macapá – Amapá 
Amazônia – Brasil  



 
 
HISTÓRICO DO MUNICÍPÍO: 
 
  Macapá possui suas raízes fincadas no tempo em que o Brasil foi descoberto por Portugal. 
Na verdade, dizem que o espanhol Vicente Pinzon passou primeiro por aqui sem saber por onde 
estava. 
  Portugal sempre teve estas terras por preciosas. Foram várias as nações que desejaram 
possuí-la. Entretanto, nossos ancestrais, desde o início, lutaram contra tudo e todos para sermos 
o que hoje somos. 
  Dentre todas as disputas por esta terra, a mais longa e renhida foi com a França. Foram 
dois séculos de batalhas corporais e diplomáticas, mas, por fim, vencemos: Macapá é do Brasil, 
Macapá é nossa. 
  Hoje esta linda Cidade, localizada num dos endereços mais inusitados do Mundo, na 
esquina da Linha do Equador com o Rio Amazonas, continua sua saga, desta vez, lutando contra 
aqueles que desejam escravizá-la com a política da mesmice, querendo privá-la da gestão de 
novos filhos que buscam a oportunidade de cuidar desta querida terra. 

 
 
PALAVRA DO CANDIDATO: 
 
  Querido(a) Eleitor(a), 
           Aqui estamos nos apresentando a você com o desejo de conquistar a oportunidade de 
contribuir com uma nova gestão para esta Cidade. 
  Na eleição passada fomos um dos candidatos mais votados ao Senado. Agora, se 
descortina a oportunidade de disputar o cargo de Prefeito. 
  Macapá precisa de um Prefeito, de um gestor que possa viabilizar o desenvolvimento 
concreto que o município tanto anseia. 
  Somos candidato de direita, alinhados ao Governo Federal e árduos defensores dos 
valores cristãos, da família e da pátria. Assim como você, queremos mudança! 
  Por vários mandatos, Macapá vem tendo gestões distantes do governo central e sem o 
real comprometimento com o desenvolvimento, o que tem gerado em nossa Cidade o aumento 
da pobreza, deficiência de infraestrutura, desajustes e queda na qualidade de vida de todos. 
  O poder da mudança está em suas mãos. Seu voto tem o poder de mudar tudo. 
  Então, aqui está uma proposta de governo para você analisar. Este plano é um breve 
resumo do que pensamos fazer em nosso governo. Não é uma proposta copiada ou produzida 
apenas para compor o registro de candidatura ou para ser utilizada no discurso de marketing. 
Não. Aqui está o que nos propomos a fazer por Macapá. 
  Conto com a sua confiança e com o seu apoio. 
 
  Forte abraço. 
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 Plano de Governo – Propostas  
 
Administração Municipal: O Novo Normal (pós pandemia do COVID-19) obrigará os novos 

gestores municipais eleitos a repensar a nova forma de governar as municipalidades. Será 
necessário modernizar toda a administração pública, com a implantação de serviços home office, 
à distância, sistemas de gestão (TI), etc. As ferramentas digitais dos órgãos públicos deverão 
ser ampliadas, uma nova cultura administrativa será implantada, tanto junto aos servidores 
públicos, como junto aos cidadãos para os quais iremos trabalhar incansavelmente. 
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área.                                                                                                                                      
 *Modernização administrativa: adotar e promover gestão virtual integrada municipal. Para 
tanto será também criado um programa de formação continuada para os servidores atuarem com 
as novas ferramentas;                                                       
 *Tornar transparente o sistema de prestação de contas do município junto à população;                                                    
  *Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, neste 
último caso, buscando parcerias junto à União Europeia em face da fronteira de nosso Estado 
com a Guiana Francesa e com os bancos mundiais e nacionais públicos e privados; 
*Realização de concursos públicos que regularizem o sistema administrativo municipal; 
*Valorização dos servidores municipais, através de aumento de salários, pagamento dos pisos 
salariais e do Plano de Cargos e Salários;  
*Etc. 
 

Saúde: Macapá tem sofrido décadas com o descaso dos políticos locais com a saúde do povo. 

Recentemente foi motivo de vergonha e escárnio em rede nacional. Há anos não se constrói um 
hospital municipal ou estadual novo por aqui. É notório no meio do povo que são milhões e 
milhões desviados da saúde pública para satisfazer a ganância e a corrupção maligna de 
políticos antigos que lutam para se perpetuar no poder. Mas, neste ano, há possibilidade de 
mudança.  
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área.       
*Revisão de todo o sistema de saúde municipal; 
*Realização do censo municipal de saúde pública para descoberta dos gargalos;  
*Promoção e ampliação da política de saneamento público municipal (água tratada, gestão de 
resíduos sólidos, tratamento de esgoto);  
*Criação de novas Unidades Básicas de Saúde equipadas e estruturadas, incluindo uma UPA 
Pediátrica e outra Geriátrica; 
*Fomento e ampliação do sistema de reciclagem de lixo no município; 
*Promoção e ampliação de políticas públicas voltadas para as áreas de ressaca;                                                                                                                                                                  
*Capacitação permanente dos profissionais de Saúde;    
*CEM – Centro de excelência da mulher;    
*CREDEQ – Centro de recuperação para dependentes químicos; 
*Hospital Metropolitano;    
*Fortalecer o Programa Mais Médicos;                                                           
*Ampliação do atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 
mental facilitando o acesso aos bens e serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e 
obstáculos arquitetônicos;                                                                                                                                               
*Incentivo e apoio estrutural aos ACS’s (Agentes Comunitários de Saúde);  
*Expansão do PSF – Programa de Saúde da Família; 
*Etc. 

 
Educação: A educação em nossa Unidade Federativa é outra vergonha nacional que 

sofremos. Estamos nos últimos lugares nos índices de desenvolvimento educacional do país. 
Nossas crianças, adolescentes e jovens estão com o futuro totalmente comprometidos. 
Nenhuma sociedade se desenvolve em todas as áreas se não tiver como pilar do 
desenvolvimento a educação do seu povo. A educação ocupa posição central em nossas 
prioridades. As eleições deste ano estão dando ao povo a oportunidade de mudança. 



Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área. 
*Implementar a Gestão Democrática Escolar no Sistema Público de Ensino do Município de 
Macapá; 
*Premiar as escolas que ultrapassarem as metas IDEB; 
*Fomentar a implementação do Plano Municipal de Educação para o Decênio 2015 a 2025, 
construído com a participação dos profissionais da educação; 
*Estabelecer parceria com o Governo Federal -  MEC - para implantação e implementação dos 
programas e projetos para melhoria da qualidade da educação e ensino, como por exemplo:  
Tempo De Aprender, Conta Pra Mim, Escola Cívico Militar e Escola Conectada; 
*Garantir Transporte Escolar com segurança (ônibus e barcos);  
*Valorizar os profissionais da educação;                                                                                                                                             
*Construir, ampliar, reformar e equipar as escolas municipais nas zonas urbana e rural; 
*Promover a informatização e a virtualização das escolas públicas municipais; 
*Ampliar o atendimento escolar aos vulneráveis, promovendo a inclusão social;  
*Melhorar e regionalizar a merenda escolar com acompanhamento de nutricionista etc.;                                                                                                                                                                                                                                                     
*Manter parcerias com todos os segmentos da sociedade civil organizada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Criação da biblioteca municipal virtual;                                                                                                                                                                                       
*Construir e promover a construção de creches municipais; 
*Promover o acompanhamento integral da saúde do aluno com atendimento básico de 
odontologia, oftalmologista, clínica médica, psicologia e nutricionista. 
*Etc. 
 

Cultura: Macapá é um município de enorme riqueza cultural. Nossa gestão pretende ampliar 

significativamente este setor, promovendo aos segmentos desprezados a oportunidade de serem 
reconhecidos em seus saberes e fazeres.  
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área.                                                                                                                                    
 *Fomentar a cultura local, com toda sua história e seus dizeres; 
*Apoiar nos termos da Constituição a cultura cristã local; 
*Respeitar as culturas locais existentes;     
 *Incentivar: a leitura, a pesquisa e as manifestações culturais e artísticas locais; 
*Etc. 

 
Desporto e Lazer: O povo macapaense sofre com a falta de espaços adequados para a 

prática de desportos. Uma pequena observação no início da manhã ou no final da tarde, se verá 
o munícipe lutando com o trânsito ou sofrendo em calçadas com problemas para fazer uma 
simples caminhada. Isso é vergonhoso, pois reflete uma gestão descomprometida com o cidadão 
mantenedor do município. 
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área. 
*Fomentar e ampliar o desporto, o lazer e a recreação como direito de todos; 
*Revitalizar e criar novas praças, com plantação de árvores e flores; 
*Instalar e manter equipamentos para prática de exercícios físicos, práticas esportivas, 
recreativas e de lazer. 
*Incentivar as práticas esportivas no município (futebol de campo, futsal, voleibol, basquetebol, 
canoagem, ciclismo, natação, rodeio, vaquejada, motocross e etc.), promovendo campeonatos 
e torneios; 
*Etc. 
 

Turismo: Vivemos num paraíso turístico, mas não conseguimos usufruir de quase nada. As 

opções turísticas viáveis são poucas e caras. Tudo é caro e com pouca qualidade em nosso 
circuito turístico municipal. Nossos potenciais turísticos são desprezados e subestimados pelos 
gestores que têm se sucedido no poder. Mas, tudo pode mudar. 
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área. 
*Promover ações nacionais e internacionais quanto a Amazônia e demais riquezas do Estado, 
incluindo Macapá na rota do turismo da Amazônia; 



*Valorizar e transformar as potencialidades naturais e culturais locais (urbano, rural e nas 
ilhas) em potência econômica, através da união de esforços com governos, setor privado e 
sociedade; 
*Incrementar o turismo histórico, ambiental, religioso etc., tão rico no município; 
*Criar um portal turístico municipal, para acessar os diversos e excelentes potenciais turísticos 
existentes; 
*Programar calendário municipal de eventos; 
*Etc. 
 

Meio Ambiente: O processo de urbanização de Macapá ocorreu de forma desordenada e 

acelerada, fato que gerou degradação de áreas ambientais e sérios problemas nos serviços 
públicos, como saneamento, educação, saúde e outros, que por sua vez estão inter-
relacionados. Macapá está permeada por Ressacas (áreas úmidas) com construções irregulares 
e precárias, que merecem atenção especial e respeito a população que ocupam essas áreas por 
falta de opções. Há muita teoria e poucas ações concretas nesta matéria em nosso município. 
Fala-se muito em proibições, multas, repressões etc. As autoridades que estão no poder pouco 
fazem efetivamente em prol de um meio ambiente voltado para a ampliação da qualidade de vida 
do munícipe. 
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área. 
*Promover políticas de ampliação de aterro sanitário, coleta seletiva de lixo etc.; 
*Modernizar o processo de coleta de lixo em todo o município; 
*Revitalizar os canais que cortam a cidade, preservando os biomas existentes; 
*Desenvolver políticas públicas voltadas para a amenização do clima na cidade como, por 
exemplo, arborização das vias públicas, construção de espaços urbanos de refúgio etc.; 
*Estruturar praças e espaços urbanos verdes, os quais devem buscar a integração entre 
atividades artísticas, físicas, culturais e sociais; 
*Estabelecer parcerias com empresas para manutenção de praças, através do Programa Adote 
uma Praça; 
*Criar o Zoneamento Ambiental Participativo; 
*Realizar e executar planejamento urbano de médio e longo prazos, com alternativas viáveis 
para soluções de problemas ambientais e sociais; 
*Etc. 
 

Segurança Pública: Macapá cresce a cada dia. Nossa população é eclética. Os problemas 

de segurança tendem a crescer cada vez mais se os gestores públicos municipais não 
redobrem seus cuidados com este sistema. Os maiores conflitos ocorrem na área urbana de 
Macapá, onde infelizmente tem muitos de guetos de violência. 
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área. 
*Criar a secretaria municipal de justiça e segurança pública que possa centralizar as ações de 
todos os órgãos que trabalham com essa temática; 
*Criar conselhos comunitários de segurança pública nos bairros, nos conjuntos residenciais 
públicos e privados e nos distritos municipais; 
*Ampliar a rede de iluminação pública municipal com lâmpadas de Led; 
*Melhorar a malha viária de todo o município; 
*Investir na ampliação e melhoria da urbanização de todo o município; 
*Promover ações de combate a violência, visando o bem-estar social da família; 
*Fortalecer e ampliar a Guarda Civil Municipal; 
*Fazer parcerias com órgãos de segurança pública (polícias Civil, Militar, Ambiental e Outros); 
*Etc. 
 

Desenvolvimento Econômico: Outro escárnio que nossa terra sofre em nível nacional. 

Vivemos a “economia do contracheque”. Os anos e as décadas estão se passando, os gestores 
municipais estão se elegendo e reelegendo e não se dedicam à construção de uma matriz 
econômica voltada à geração de emprego e renda por meio do empreendedorismo, da iniciativa 
privada, do fomento à geração de riqueza e de tributos afastados do setor público. Isso precisa 



mudar. Gestores que possuem esta expertise precisam ser eleitos para implementar esta nova 
forma de economia local. 
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área. 
*Promover a regularização fundiária urbana e rural do município de Macapá. Este é um grande 
desafio que precisar ser encarado para garantir os princípios de sustentabilidade econômica, 
ambiental e social; 
*Alinhar parcerias com o Governo Federal para o desenvolvimento econômico local;  
*Promover parcerias econômicas com iniciativa privada visando geração de emprego e renda; 
*Fomentar o agronegócio no município de Macapá; 
*Incentivar e apoiar os microempreendedores e ao pequeno e médio produtor rural; 
*Criar o centro formação tecnológica agrícola municipal; 
*Apoiar a produção familiar (hortas, piscicultura, apicultura, açaí e etc.), através de cadastros 
dos produtores rurais, mecanização agrícola, apoio técnico e fornecimento de mudas, além de 
melhoramento da infraestrutura dos ramais de acesso as áreas produtivas. 
*Apoiar o pecuarista municipal; 
* Criar selo orgânico para hortifrúti produzidos em Macapá e seus Distritos, como estratégia para 
agregar valor aos seus produtos e contribuir com a saúde da população; 
*Fomentar o desenvolvimento de cadeias produtivas e articulação de ações para que a 
exploração mineral, agrícola (grãos) e extrativista possa beneficiar a população; 
*Apoiar a implantação da Zona Franca Verde; 
* Desburocratizar e simplificar o sistema de licenciamento municipal para empreendimentos; 
*Atrair a instalações de industrias, através de incentivos fiscais municipais, garantindo a geração 
de empregos; 
*Auxiliar os taxistas em suas novas configurações de trabalho; 
*Etc. 
 

Nova Urbanização (Infraestrutura): É necessária uma nova urbanização que valorize o 

meio ambiente e as pessoas, garantindo também mobilidade. Para tanto a infraestrutura é 
fundamental tanto nas áreas urbanas quanto nos Distritos. A infraestrutura de todo o município 
de Macapá está envelhecida. Um dos exemplos mais visíveis é a rede de postes de energia 
elétrica. Postes velhos, fiação baixa etc. Todos os dias existem problemas de falta de energia 
em alguma parte da cidade devido os caminhões, pasmem!, os baús dos caminhões 
arrebentarem a fiação elétrica pública. Lembremos, estamos em pleno século 21 e a 
infraestrutura de Macapá ainda é do século passado. Triste de ver a nossa cidade mal cuidada 
e sem infraestrutura efetiva para uma boa qualidade de vida. Assumo compromisso de não medir 
esforços para planejamento e instalação da infraestrutura básica necessária a uma condição de 
vida digna. 
É premente cuidar deste assunto.  
Veja aqui algumas de nossas propostas nesta área. 
*Redesenhar toda a infraestrutura municipal (prédio da administração pública etc.); 
*Promover a modernização da malha elétrica municipal (postes muito baixos e antigos)  

*Garantir a iluminação pública com a troca de todas as lâmpadas para LED, em todos os bairros 
da capital; 
*Instalar um porto hidroviário digno para a Cidade de Macapá; 
*Promover o saneamento básico (drenagem de águas pluviais, servidas, hospitalares etc.); 
*Pavimentar, as 100 (cem) piores ruas e avenidas da cidade; 
*Assegurar que as vias públicas sejam pavimentadas com  asfalto de qualidade; 
*Identificar monumentos, prédios e as vias públicas (emplacamentos etc.); 
*Implantar semáforos nos locais de maior fluxo de tráfego público etc.;  
*Garantir melhor mobilidade e acessibilidade; 
*Normatizar a construção de calçadas, garantindo acessibilidade; 
*Criar ciclovias funcionais; 
*Garantir transporte Público de qualidade e mobilidade urbana adequada; 
*Construir de viadutos/ trincheiras em locais de trânsito intenso; 



*Criar um Programa de habitacional, garantindo o ordenamento territorial e acesso à habitação 
digna; 
*Etc.  
 

Politica Social para todos, valorize a família, mulher, crianças, jovens, idosos e portadores 

de necessidades especiais. 
 
CONCLUSÃO: Por óbvio que muitos outros assuntos ainda necessitam ser refletidos. Mas um 
plano de governo nunca é acabado. Vive sempre em construção pela participação dos 
cidadãos na ampliação, nos ajustes e na calibragem permanente dos mesmos. 
 
Muito obrigado a todos.  


