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Nosúltimos08anos,omunicípiodeBoaVistapresenciouum grande
avançonasaçõesdaprefeituraenaimplantaçãoefornecimentode
políticaspúblicasquehojesãoreferêncianacionaleinternacional.

A cidade foitrabalhada porinteiro.A continuidade de uma gestão
altamenteparticipativa,atravésdo “ProgramaBraçosAbertos”,ouviu
necessidades,programouaçõeserealizoureuniõesdeprestação de
contas,com apresençadaPrefeitaTeresaSurita,portodaacidade.As
obrasdeinfraestruturaurbana,com destaqueparadrenagem,asfaltoe
iluminaçãoforam realizadasportodaacidade,maiscom prioridadenos
bairrosmaisdistantesdocentro.Assim,achamadazonaOestedeBoa
Vista,viuaconteceromaiorprogramadeobrasdasuahistória.Nunca
qualquergestãoestadualoumunicipalrealizoutantonessaregiãoda
cidade.

Ainfraestruturasignificamelhoriadaqualidadedevidaevalorizaçãodos
imóveis,dandoganhodepatrimônioàpopulação.Sãomaisde550ruas
asfaltadas,maisde160km dedrenagem emaisde330km decalçadas.A
iluminaçãodeledchegouaosbairrosmaisdistantestambém.

Na educação,implantou-se um ensino de qualidade,com proposta
pedagógica inovadora.As escolas foram modernizadas e muitas
construídas.Ascasasmãeviraram um exemplonacional.Escolasbem
cuidadasecom arcondicionado,ofereceram merendadequalidade,
fardamentos e equipamentos gratuitos para todos, equipe de
professores ampliada através de concursos públicos,capacitados e
valorizadoscom melhoressalárioseincentivocomooPrêmioDelacir
Limaqueoferta14ºsalárioaosvencedoresnasdiversascategorias.A
robóticavirouumarealidade,assim comoensinodigitalecomputadores
paraosprofessores.

Nasaúde,dosapenas07postosfuncionandonofinalde2012,hoje
temos34modernos,equipadosebem abastecidosdemedicamentos,
com equipecapacitadaeampliadaatravésdeconcursospúblicos.O
atendimentobásicofoiampliadoemelhorado,masprecisavencernovos
desafios.O hospitalinfantilfoiampliadoemodernizado,com novos
blocos,ehojeéumareferênciaem todaaAmazônia,atendendoas
criançasdetodooEstado.

Obras estruturantes foram realizadas como Teatro Municipal, a
ampliaçãodaVilaOlímpica,arecuperaçãoemelhoriadoprojetoorlaea



construçãodoimensoParquedoRioBranco,ondeantesexistianobairro
CaetanoFilho,maisconhecidocomoBeiral,com suasimplicaçõesde
inundação,tráficodedrogaseprostituição.O queeraumachagada
cidade,estásetransformandonum imensocartãopostal,incentivadordo
turismoedaconvivênciadasfamílias.Praçasem BoaVistatambém
foram construídas,ampliadas e recuperadas.Podemos citara do
Conjunto Pérola,do Nova Cidade,do Conjunto Cidadão,do 13 de
Setembro,Capitão Clovis,daBandeiraetantasoutras,sem falarna
modernizaçãodoAyrtonSennaqueficoumaravilhosa.Anossacapitalé
acidadequetem maispraçasnaAmazônia,eissorepresentatambém
qualidadedevida.

Aprefeiturainvestiunapreservaçãodomeioambiente,inclusivecom a
geraçãodeenergialimpa,atravésdosistemafotovoltaico.Também é,
BoaVista,acidadedoNortequesedestacounessequesito.Estáem
conclusão a instalação de uma usina solarde 5 mega watts,que
significaráeconomiademuitosmilhõesdereais,eseráum exemploa
serseguidosporoutrosórgãosgovernamentaisdopaís.

Naáreasocial,além do melhoramento nosprogramasexistentes,a
Prefeita Teresa criou o “Projeto Família Que Acolhe”,que trata da
primeira infância,numa ação orgânica,inovadora e que tem o
reconhecimento hojenacionaleinternacional.BoaVistasetornoua
capitaldaprimeirainfância,eTeresaumagrandereferência,admiradae
ouvidaem várioscantosdomundo.

Tratardacriançadesdeagestação,pré-natal,apoiononascimento,dar
suportetécnico,material,alimentaregarantirvaganacreche,faztoda
diferença,dandosegurançaàsmãeseformaçãoadequadaàscrianças
nos seus primeiros anos,decisivos na sua formação como pessoa
humana.Aestruturadeatendimentosocialfoiampliadaemodernizada,
aumentandoapopulaçãoatendida.

O esportefoifortalecido com escolinhasdeformação deatletas,a
ampliação daVilaOlímpicaeadotação deespaçosesportivosnas
praçasenasescolaseopagamentodabolsaatleta.

Naculturatambém seviveunesses08anos,um crescimentoqualitativo
equantitativo.O BoaVistaJuninaseconsolidoucomoamaiorfesta
junina da Amazônia, e os grupos folclóricos evoluíram e se
profissionalizaram,ofertanto um espetáculo de grande qualidade.O
carnavalvirouparticipativo.AiluminaçãodeNatalencantouatodosese
transformouem grandeatraçãoturística.AFestadoNataldaPaz,criada,
seconsolidoucomoacomemoraçãonatalinadetodososroraimenses.
Nagestão,aPrefeituradeBoaVistadeuum showemostroucomofaz



umaadministraçãomoderna,séria,competente,honestaequeapresenta
resultadosconcretosparaapopulação.BoaVistasaiudeumadaspiores
cidadesdoBrasil,paraaposiçãodecidademelhordesemorarna
Amazônia,eumadasmelhoresdonossopaís.BoaVistasetransformou
eencantou.

Orgulhoparaquem moranela,etambém umagrataegrandesurpresa
paraquem chegadefora.

Osservidoresreceberam em dianesses08anos,com um calendário
anualdefinindoasdatasdepagamento.Osfornecedoresvoltaram a
fornecereprestarosserviçosaomunicípio,porquerecebiam em dia.
Formadaporumaequipetécnica,deconfiançaesem barganhapolítica
ounegociata,agestãodaprefeitaTeresaSurita,quetevecomoVice
PrefeitoororaimenseArturHenriqueMachado,provaqueépossível
ofertarum serviçodequalidadeefazerumaaçãopolíticaresponsável,
querespeiteatodosequemelhoreavidadaspessoas.

Conquistartudoissonãofoifácil.Nadaveioporacaso,massim frutode
muitotrabalho.BoaVistaavançoumuito,apopulaçãoseacostumou
com ojeitodaTeresadegovernaredeofertarqualidadeem cadaação
daPrefeitura.Issonãopodeserperdido.BoaVistanãopoderetroceder,
perderoseuencanto,asuabeleza,asuacondiçãodevidaeasua
qualidadedevida.Precisamoscontinuarnessecaminho,fazendoainda
mais.Adecisãodofuturoserádapopulação.Vamosoraretrabalhar
paraquefaçam aopçãopeloamor,pelafamília.Essasnossaspropostas
apontam paraessecaminho.

Abaixo,algumaspropostas

PARA2021-2024

Saúde

 Expandira cobertura da saúde básica com a ampliação e
construçãodeunidadesdesaúde,conformeoplanejado.

 Continuaraaumentaroquantitativodeprofissionaisdasáude,
priorizando a contratação de servidores efetivos porconcurso
público.

 Ofertarcapacitaçãopermanentedosprofissionaisdesaúdedas
diversascategorias.

 Garantiroinvestimentonapromoçãoeprevençãoem saúde.

 Aquisição permanente de medicamentospara manterositens



necessários,comoéfeitohoje.

 ConstruçãodemaisblocosnoHospitalInfantilSantoAntônioe
ampliaçãodonúmerodeleitos,conformeplanejamentorealizado.

 Consolidaçãodarededeexameslaboratoriais,com aparticipação
ampliadadeempresasprestadorasdeserviço.

 ImplantarnovasEquipesdeSaúdedaFamíliapriorizandoáreasde
vazioassistencialemaiorvulnerabilidade.

 AmpliaroacessoàSaúdeMentalatravésdosdispositivosdaRede
deAtençãoPsicossocial.

 FortalecimentodaatuaçãodoCentrodeOncologia.

 Ampliarohorárioestendidodeatendimentoem maisunidadesda
RedeBásicadeSaúde.

 ManteraqualidadeeampliaroatendimentodoSAMU.

 Ampliaro atendimento do Programa Família que Acolhe às
gestantesecriançasdeaté06anos.

Zoonoses

 Ampliaro atendimento do Centro de Zoonoses e fortalecera
participaçãodacomunidadenaconscientizaçãodoscuidadoscom
animais,visandogarantirapolíticapúblicadebem estardoanimal.

Educação

 AmpliaracoberturadaEducaçãoBásicaaumentandoonúmerode
vagasatravésdaconstruçãoeampliaçãodeescolas,levandoem
consideraçãoocrescimentopopulacional.

 Ampliaroacessoacreches,atravésdaconstruçãoeampliaçãode
unidadesdeensinoinfantil,conformeoplanejado.

 Implantarum CentrodeFormaçãodosProfissionaisdaEducação.

 Valorizardocentes e equipes escolares através de formações
permanentesbaseadasnasespecificidadesdecadaescolaede
iniciativas que promovam melhoria na remuneração dos
profissionais.

 Com aconclusãodosistemadeinformatização,realizaravaliações



periódicasdedesempenhoescolar,com oobjetivodeproduzir
relatóriosquesirvam desubsídiospráticosparaprofessorese
gestorestomarem suasdecisõesem tempo ágil,garantindo a
melhorianoprocessodeaprendizagem dosalunos.

 Aumentaroquantitativodeprofissionaisdaeducação,priorizando
acontrataçãodeservidoresefetivosporconcursopúblico.

 Continuar a ampliar e adequar o atendimento Educacional
Especializado,preferencialmentenasescolasdeeducaçãoinfantil
para crianças com deficiências e transtornos globais do
desenvolvimento.

 AmpliaroensinodaEducaçãoDigitaledaRobótica,com mais
equipamentosdeponta.

 Ampliação da qualidade do ensino,com novas metodologias
pedagógicas,visando uma educação de mais qualidade e a
superaçãodasmetasdoIDEB.

 Garantirequipamentosmodernosdeinformáticaerobótica.

 Fortaleceragestãodeescolaseunidadeseducacionaisdaredede
ensino.

CidadeDigitaleConectada

 Ampliaçãodasaçõesquetornam BoaVistaumacidadedigitale
conectada.

 Ampliaçãodaintegraçãoentreossistemasdeinformaçãodas
secretariasmunicipais.

 Ampliaçãodaredewi-fiem equipamentospúblicos,priorizandoas
unidadesescolares.

 Melhoriadaqualidadedagestãoatravésdosrecursosdigitais.

 Ampliação dos mecanismos digitais de acompanhamento das
açõeseserviçosprestadospelaprefeitura.

 Ampliaçãodosmecanismosdetransparênciadagestão.



GeraçãodeTrabalhoeRenda

 Continuaçãoàsatividadedeapoioàcomercializaçãonacidade,
com aconstruçãodeáreasdecomérciopopular,mercadosefeiras.

 AmpliaraçõesdeapoioàsstartupslocaisatravésdoCentrode
Ciência,TecnologiaeInovação,com afinalidadedepromovero
surgimento de novas empresas de tecnologia e aumentaro
faturamentodosetor.

 ImplementaçãodaZonadeProcessamentodeExportação–ZPE,
quandohouverreaçãodocomércioexterior,momentoqueentão
seviabilizaráessaimplantaçãoatravésdelicitaçãopública.

 Continuidade de apoio ao turismo e ao lazer,atividades que
absorvem muitamãodeobra,atravésdosespaçospúblicose
atividadescomplementaresdegeraçãoderenda.

 Continuarapoiandoàsatividadesprodutivasdeartesãoseartistas
populares.

 Ampliaro incentivo asatividadesprodutivasnasComunidades
Indígenas.

 Fortalecimento e manutenção das praça,onde são realizadas
festaspopulares,açõeseeventosquegeram rendaparapequenos
comerciantesedinamizam oturismo.

 Apoio às atividades que possam agilizara pavimentação da
estradadaGuiana,marcoquetransformaráalogísticadeRoraima,
possibilitandoacriaçãodemilharesdeempregos.

 Ampliaraparceriacom instituiçõesdoSistemaSparaatendimento
eformaçãodeempreendedoresnanossacapital.

 Ampliaras ações do Plano Municipalde Desenvolvimento do
Agronegócio,garantindocapacitação,assistênciatécnicaeouso
denovastecnologiasparaaumentaraprodutividadedosPequenos
Produtores.

 Ampliarcadavezmaisaaquisiçãodealimentosdaagricultura
familiarparaconsumonamerendaescolasdomunicípio.

GestãoSocialeParticipativa

 Darcontinuidade à gestão participativa implantada através do
ProgramaBraçosAbertos



 Criaçãodeinstrumentosdigitaisparacomunicaçãoeinteração
com apopulação.Maisum instrumentodegestãoparticipativa.

 Fortalecerosprogramassociaisexistentescomo “Meninosdo
Dedo Verde”,“Conviver”,“Rumo Certo”,“Crescer”,“Artcanto”,
“CabelosdePrata”eoutros.

 Ampliareaperfeiçoaroprograma“FamíliaQueAcolhe”,referência
mundialnoatendimentoàprimeirainfância.

 Darcontinuidadeefortalecerasaçõesdecombateàviolência
contraamulher,aoidoso,àpedofiliaeàviolênciasexual.

 Continuarotrabalhocom osconselhosdacriançaeadolescente,
doidoso,dodeficiente,damulheredocombateàsdrogas.

 Ampliaratuaçãocom osconselhostutelares.

InfraestruturaUrbana

 Continuarcom investimentosprioritáriosem mobilidadeurbana.

 Manutençãoeampliaçãodasaçõesdedrenagem,pavimentação,
recapeamento,construçãodecalçadas,cicloviaseurbanização.

 Conclusãodaimplantaçãodeiluminaçãodeledem todaacidade.

 Continuidadedaimplantaçãodesistemasdegeraçãodeenergia
solar,como forma de melhoraro meio ambiente e reduzir
despesas.

 Continuarnaampliaçãodafrotadetransportepúblico.

 ContinuaraapoiaràsreivindicaçõesdostaxistasdeBoaVista

 Construçãodenovaspraçasnosbairrosquevãosurgindo,prevista
jánoPedraPintada.

 Manutençãoemelhorianaspraçasexistentesdacidade.

MeioAmbiente

 Ampliarautilizaçãodaenergiasolarem novosprojetos.

 Concluiraimplantaçãodonovoaterrosanitário.

 Implantação desistemasustentáveleconômico financeiro para
utilizaçãodoaterrosanitáriomunicipal,com gestãointegradado



setorpúblicoeprivado;

 Implantaçãodacoletaseletivanomunicípio;

 Estímuloaoprocessodereciclagem ereutilizaçãoderesíduosno
município,com geraçãodeempregoerenda;

 Informatização edigitalização dosprocessosdelicenciamento
ambientaisdomunicípio;

 AtendimentodoNovoMarcoLegaldoSaneamentoBásico;

 ElaboraçãodoPlanoMunicipaldeSaneamentoBásico;

 Continuar a proteção e recuperação de áreas de proteção
permanenteambiental.

 CriaçãodoprogramaintegradodemonitoramentodeAPPs.

 Implantareincentivarsistemasdereusodeáguanacidade.

EsporteeCultura

 AmpliarasinstalaçõesdaVilaOlímpica.

 Ampliarosnúmerosdevagasem escolinhasesportivas.

 Ampliaraatuaçãodasacademiasabertas.

 Ampliaroapoioaoesporteamador.

 FortaleceraindamaisoseventostradicionaisdeBoaVista,“Boa
VistaJunina”,“CarnavalParticipativo”,“IluminaçãoNatal”,“Natalda
Paz”e“Corrida9dejulho”.

 Acrescentar uma prova ciclística no calendário de eventos
esportivosdomunicípio.

 Manutençãoeampliaçãodas“LivesdoBem”,com artistasna
internet,eoprograma“CulturanasPraças”.

SegurançaeTrânsito

 Continuaraampliaçãodoquadrodaguardamunicipal.

 Continuarinvestindo na capacitação da guarda municipal,do
DMTRANedaDefesaCivil.



 Ampliaçãoemanutençãodasinalizaçãoverticalehorizontalda
cidade.

 Mantereampliarasinalizaçãosemafóricaem BoaVista.

 ContinuaramodernizaçãodasunidadesdaSecretariaMunicipalde
SegurançaUrbanaeTrânsito.

 Continuarasaçõesdepatrulhamentopreventivonacidade,em
especial,escolas,feiras,praçaselogradourospúblicos.

 Continuarazelarpelopatrimôniopúblicoepelapopulação.

 Continuarascampanhaseducativasdetrânsitoedesegurança.

DaGestãodeResultados

 Continuarcom as práticas de honestidade e transparência da
gestãoanterior.

 Continuarcom opagamentoem diadosservidoresmunicipais
atravésdocalendárioanualdedataspredefinidas,bem comodos
fornecedoresdaprefeitura.

 Continuar a não gastar mais do que arrecada,prática de
responsabilidadefiscal.

 Continuar apresentando projetos para captação de recursos
federaisatravésdeconvênios,parainvestimentosnacidade.

 Continuaraaplicarbem odinheiropúblicoeaprestarcontasde
cadarecursorecebido.

 Continuarcom apolíticadeconcursopúblico.

 Continuarcom apolíticadevalorizaçãodoservidoratravésda
capacitaçãoemelhoriasalarial.

 Fortaleceroprograma“ServidordeValor”.

 Dar continuidade ao programa de desburocratização e
modernizaçãodaprefeitura.

 Manteroatendimentopúblicoatravésdoserviço156eampliar
outrasformasdecomunicação com a população,atravésdas
redessociais.

EMHUR



 ContinuaçãodoplanoderegularizaçãofundiáriadeBoaVista

 Permanenteatualizaçãodocódigodeposturasdomunicípio

 ContinuidadedoPlanodeMobilidadeUrbana

 ContinuidadedaimplantaçãodoPlanoDiretorParticipativo

 Continuidadedosistemademonitoramentodafrotadetransporte
público

 Ampliação do sistema transporte público com padrão de
atendimentosuperior

Estassãoalgumasdasnossaspropostasporáreadeatuação.Éclaro
quenãohaveriaespaçoparacolocartodasasaçõesquedesenvolvemos
hojeequeiremosdesenvolvernospróximos4anosnomunicípiodeBoa
Vista,masprocuramosregistrarpontosrelevantesqueconsideramosser
doseuinteresse.Outraspropostaseaçõesserãoapresentadasdurante
acampanhaeleitoralesejuntarãoaonossoprogramadegoverno.

Participedanossapropostafazendosugestõesecríticas,queserão
consideradasmuitobem vindas.

Quandodoiníciodacampanhairemosdisponibilizaratravésdediversos
meios de comunicação e também nas redes sociais os endereços
nossosdisponíveis,colocadoscomocanaisdecomunicação,ondevocê
poderáparticipardiretamente.

Junte-seanós.

VamoscuidardeBoaVistaedenossagente.

Obrigado.

ARTURHENRIQUE
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