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PLANO DE GOVERNO NICOLETTI 

 

 Boa-vistenses, 
 
 Apresentamos o Plano de Governo Boa Vista Boa para Todos. Este Plano 
concentra em um só documento, meses de caminhadas, conversas, colóquios e 
encontros com a população da nossa cidade. Ouvindo cada pessoa; homens, mulheres, 
jovens, idosos, cidadãos com sonhos que lutam diariamente, de sol a sol, por uma vida 
melhor.  
 
 Vivemos um período único na nossa história. O desemprego causado pela 
Pandemia bate a porta de centenas de famílias boa-vistenses. A cidade precisa, mais 
do que nunca, de um líder capaz de conduzir o município nesse período de retomada 
da economia e de nossas vidas. 
 
 Nossas propostas, abaixo descritas, buscam ser uma caixa de ressonância de 
tudo o que esse povo honesto e trabalhador deseja e, o mais importante, tem direito. 
Porque todos os boa-vistenses têm direito a uma cidade mais justa, humana, 
igualitária e solidária. Uma cidade que gere empregos, para que pais e mães possam 
levar comida para a mesa de suas casas. Uma cidade que proteja seus idosos e seus 
cidadãos em vulnerabilidade social. Um lugar onde a inovação e as obras de 
infraestrutura convivam em harmonia com desenvolvimento sustentável e com o meio 
ambiente.  
 
 Mais do que nunca, Boa Vista precisa ser uma cidade para todos os seus 
cidadãos. Não podemos deixar de nos indignar com uma mãe que precisa saltar uma 
vala de esgoto para levar seus filhos na escola ou com uma criança que é internada por 
problemas de saúde, causados pela convivência com o lixo e a falta de higiene básica. É 
por eles, e por todos os cidadãos, que quero ser prefeito de Boa Vista. É por eles que 
convido a todos a virem com a gente, para construirmos, juntos, uma cidade melhor. 
Uma nova Boa Vista, boa para todos. 
 
 

 Antônio Carlos Nicoletti 
 Candidato a prefeito de Boa Vista 

 

 

 
 
 
 



 

 
Com o objetivo de atender aos anseios e necessidades da população, o Plano de 
Governo foi concebido através de prioridades colhidas junto à sociedade, com a sua 
estruturação em três eixos estratégicos: 
 

A) Geração de Emprego e Renda 
B) Proteção Social 
C) Infraestrutura, Sustentabilidade e Inovação 

 
Cada eixo estratégico possui um conjunto de propostas estruturantes, fundamentadas 
nos seguintes princípios: modernização da cidade, humanização dos serviços públicos, 
eficiência administrativa e responsabilidade compartilhada. 

 
PROPOSTAS 

 
EIXO A – Geração de Emprego e Renda 

 
Objetivo: Criação do maior plano de desenvolvimento econômico da história de Boa 
Vista: o Boa Vista Empreendedor. Implementar uma agenda positiva voltada ao 
estímulo do empreendedorismo e da geração de emprego e renda, com foco no 
fortalecimento da economia local. O poder público municipal, através de articulação, 
atuará como indutor do processo de reestruturação socioeconômica de Boa Vista. 
 

1. Ampliação da participação das micro e pequenas empresas nos processos de 
compra governamentais do município, mediante prestação de assistência 
técnica, adequação da legislação e procedimentos administrativos, priorizando 
a realização de licitações divididas em pequenos lotes com vistas a beneficiar e 
priorizar as empresas locais. 
 

2. Implantação do Cadastro de Fornecedores Municipais, por intermédio do qual 
serão identificados e capacitados microempreendedores individuais (MEI) e 
empreendedores de pequeno e médio porte para que possam fornecer bens e 
serviços à prefeitura; 
 

3. Elaboração do Mapa de Oportunidades de Boa Vista, com o objetivo de 
identificar os setores econômicos com maior potencial de geração de negócios 
para micro e pequenas empresas. 
 

4. Revisão da legislação municipal no sentido de simplificar os processos de 
instalação e licenciamento de empresas, bem como, implementação de 
atendimento virtual aos empreendedores. 



 

5. Instituição do Fundo de Desenvolvimento Econômico de Boa Vista, formado a 
partir de recursos orçamentários e extraorçamentários, com a finalidade de 
prestar apoio financeiro, associado a um programa de qualificação em gestão 
de negócios voltado aos microempreendedores. 
 

6. Implantação da Casa do Empreendedor, estrutura física que centralizará todo 
atendimento aos empreendedores, compreendendo ações de formalização, 
capacitação, acesso a crédito e assistência técnica, a cargo dos agentes de 
desenvolvimento. 
 

7. Criação do Banco de Talentos, cadastro de profissionais formados por 
programa de qualificação profissional pela prefeitura e/ou parceiros, voltado 
prioritariamente para jovens que ainda não possuem a qualificação necessária 
para ingressar no mercado de trabalho. 

 
8. Implantação de programa voltado à educação empreendedora nas escolas 

municipais. 
 

9. Fortalecer a posição de Boa Vista, como a porta de entrada do turismo no 
estado de Roraima, incentivando os empreendimentos turísticos de receptivo 
e guias, através de capacitação e participação em seminários, dentro do 
Programa Boa Vista Empreendedor. 
 

EIXO B - Proteção Social 
 

Objetivo: humanizar a prestação dos serviços públicos de saúde, educação, cultura, 
desenvolvimento social, segurança pública, esporte e lazer, conferindo mais qualidade 
de vida ao cidadão de Boa Vista. 

Saúde 
 

10. Construção de Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) com o objetivo 
de reforçar a rede de atenção a urgências e emergências do município. 
 

11. Implantação de Centro de Atendimento Médico voltado para portadores de 
necessidades especiais, incluindo serviços de fisioterapia, psicoterapia e 
reabilitação física. 
 

12. Modernização e ampliação dos serviços de saúde prestados pelo município, 
por meio dos programas federais disponíveis, tais como: Saúde na Hora, 
Conecte SUS, Saúde na Escola, Previne Brasil, entre outros. 
 



 

13. Construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME). 
 

14. Implantação de uma Unidade de Atendimento Especializado à Saúde da 
Mulher. 

Educação e Cultura 
 

15. Implementação de escolas municipais de ensino em tempo integral, 
ampliando o tempo de permanência dos alunos na escola, oferecendo 
atividades esportivas, culturais e artísticas, atendendo assim a comunidade de 
pais e responsáveis que trabalham e não tem onde deixar seus filhos durante o 
dia. 
 

16. Implantação de escola cívico-militar, nos moldes do programa do Governo 
Federal. 
 

17. Universalização da oferta de transporte escolar, facilitando a locomoção dos 
estudantes de Boa Vista, em especial nos bairros desprovidos de escolas 
municipais. 
 

18. Destinação de recursos para Projetos Culturais voltados aos jovens (quadrilhas 
juninas, arte, dança e música nas escolas). 

 
19. Realização de parcerias com igrejas e organizações sociais, visando 

implementação de projetos culturais, esportivos e de prevenção às drogas 
junto às crianças e adolescentes. 
 

20. Abrir o teatro municipal, as praças da cidade, e outros locais do município, de 
forma gratuita, para apresentação dos artistas e músicos locais, valorizando os 
talentos da cidade; 
 

21. Instituir o Calendário Anual da Cultura, por meio do qual será possível planejar 
todos os eventos culturais, mobilizando e capacitando previamente todos os 
prestadores de serviços envolvidos, incluindo a criação do Festival de Música 
de Boa Vista. 
 

22. Otimizar a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, com 
alteração da legislação sobre o financiamento de eventos, priorizando os 
artistas locais.  
 

 
 



 

Desenvolvimento Social 
 

23. Adoção de estratégias de geração de renda para as famílias dos beneficiários 
do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, nas áreas 
de abrangência dos CRAS. 
 

24. Intensificação da parceria com o Conselho tutelar, mediante capacitação de 
conselheiros e profissionais e melhoria dos insumos para atuação do conselho. 
 

25. Melhoria da gestão do cadastro das famílias beneficiárias do Bolsa Família e 
demais programas federais de assistência social, com o objetivo de ampliar o 
número de pessoas beneficiadas. 

 
26. Aperfeiçoamento e ampliação do Programa Cabelo de Prata, promovendo a 

inserção dos idosos em eventos de capacitação nas áreas de educação 
financeira, mundo digital, direitos, saúde e mobilidade física. 

 
27. Ampliação do Projeto Família Que Acolhe, com o objetivo de acompanhar a 

gestação, nascimento e desenvolvimento dos recém-nascidos e crianças até os 
seis anos de idade. 
 

28. Aperfeiçoamento e ampliação do Projeto Dedo Verde, visando o acolhimento 
de jovens em ações de desenvolvimento ambiental, social e econômico. 
 

29. Implantação do Centro Referência à Prevenção do Uso de Álcool e Drogas, em 
parceria com as igrejas, visando tratar os dependentes químicos do município. 

 
Esporte e Lazer 

 
30. Incentivo à prática esportiva noturna nos bairros, com acompanhamento de 

educadores físicos e todo apoio logístico da prefeitura. 
 

31. Criação do Projeto Amigos do Esporte, que promoverá parcerias com a 
iniciativa privada para organização e realização dos campeonatos municipais de 
futebol, vôlei, basquete, MMA e outros esportes. 
 

32. Implantação do Calendário de Esporte Escolar e Campeonatos municipais 
oficiais de esporte (futebol, vôlei, lutas, dentre outros). 

 
 
 



 

Segurança Pública 
 

33. Implantação do Programa Patrulha Escolar da GMBV, voltado à realização de 
palestras, ações educativas (Guarda Mirim) e policiamento preventivo no 
perímetro das escolas como objetivo de reduzir a violência e o tráfico de 
drogas. 
 

34. Ampliação das ações da GMBV na segurança pública, mediante presença 
efetiva em todos os bairros da cidade, unidades de saúde, praças e demais 
órgãos públicos municipais. 
 

35. Implantação de videomonitoramento em toda a cidade, especialmente nos 
centros comerciais, onde o cerco eletrônico reduzirá o índice de roubos e 
furtos, com coordenação através de uma central integrada. 
 

36. Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle, unificando o 
atendimento de urgência e emergência do município e integrando ações junto 
ao Governo do Estado. 
 

37. Intensificação da Ronda Maria da Penha, ampliando o combate à violência 
contra a mulher. 

 
EIXO C - Infraestrutura, Sustentabilidade e Inovação 

 
Objetivo: tornar o município de Boa Vista referência em sustentabilidade urbana e 
inovação no setor público, com foco na melhoria da qualidade de vida de sua 
população e valorização dos instrumentos de cidadania ativa e transparência. 

 
38. Implementação de Programa de Regularização Fundiária Urbana de Interesse 

Específico e Social, conferindo cidadania, dignidade e segurança jurídica aos 
moradores dos núcleos urbanos informais de baixa renda, através da 
legalização da propriedade urbana. 
 

39. Revisão dos contratos de concessão dos serviços de saneamento básico, à luz 
do Novo Marco Regulatório do setor, visando a melhoria e universalização 
desses serviços à população. 
 

40. Ampliação da infraestrutura urbana na periferia, mediante execução de obras 
de pavimentação, drenagem e saneamento. 
 



 

41. Realização de estudos para a formalização de Parcerias Público-Privadas 
(PPP´s), atraindo investimentos externos para Boa Vista visando implantar a 
Gestão Integrada do recolhimento, seleção e destinação dos resíduos sólidos. 
 

42. Valorizar e estimular a coleta seletiva de resíduos sólidos e estimular a 
organização profissional de catadores de lixo através de cooperativas. 
 

43. Elaboração do plano de mobilidade urbana, reestruturando o trânsito e 
transporte do município com foco na melhoria da fluidez do trânsito em Boa 
Vista, mediante a revisão da sinalização e sentidos das vias, das ciclovias e 
estudo de viabilidade dos radares de velocidade, conforme estudos técnicos. 
 

44. Formalização de parceria com o Ministério da Infraestrutura para a viabilização 
da construção do viaduto do IBAMA, no cruzamento com a BR 174, e a 
implantação de passarelas nas rodovias e vias de trânsito rápido de Boa Vista. 

 
45. Ampliação e otimização do atendimento do transporte coletivo para todos os 

bairros da cidade, sem exceção. 
 

46. Regulamentar o transporte individual por moto táxis e motoristas por 
aplicativo. 

 
47. Planejamento e execução de projetos voltados à revitalização do uso de 

espaços públicos urbanos, como o teatro, Vila Olímpica e praças. 
 

48. Incentivo à inovação na administração municipal, por intermédio de programa 
específico voltado à melhoria dos processos administrativos e eficiência dos 
serviços públicos. 
 

49. Comprometimento com ações voltadas à responsabilidade compartilhada 
(poder público, iniciativa privada e sociedade civil), à gestão democrática 
(orçamento participativo) e à transparência. 
 

50. Implementação da Cidade Inteligente: tem por objetivo promover uma gestão 
mais inteligente dos recursos da cidade, unindo Tecnologia da Informação e 
Comunicação para coletar informações e desenvolver soluções inovadoras para 
os problemas cotidianos, criando a plataforma digital de serviços, atendimento, 
denúncias, informações e sugestões nas mais diversas áreas: 
 



 

a. Saúde: conectividade das unidades de saúde, agendamento on line, 
videomonitoramento das unidades, telemedicina, controle on line de 
medicamentos; 

b. Educação: videomonitoramento, maior conectividade nas escolas, 
maior acesso ao EAD; Matrículas on line; 

c. Segurança: monitoramento e cercamento eletrônico, com o uso da 
tecnologia no combate ao crime; 

d. Transporte: ponto de ônibus conectado; aplicativo de horário dos 
ônibus, semáforos inteligentes; 

e. Praças conectadas: internet de qualidade para a população; 
f. Meio ambiente: monitoramento ambiental inteligente; iluminação 

inteligente; programa de coleta seletiva; 
g. Gestão municipal inteligente: transformação digital no município, 

através da tramitação de 100% dos processos por meio eletrônico, com 
a otimização dos recursos, maior celeridade para a população, gestão 
financeira com acompanhamento on line, comunicação direta entre os 
gestores e os cidadãos, uso da inteligência de negócios com maior 
controle, transparência e menor custo. 

 
 
 Estas propostas fazem parte de um grande esforço para que Boa Vista seja uma 
só, mais participativa, inclusiva e com oportunidades para todos. Somente com uma 
construção coletiva, feita por muitas mãos, vamos levar à Prefeitura um Projeto de 
Governo que olhe para todos com a mesma prioridade, da periferia ao centro. Com 
ideias novas, e a participação de cada cidadão, vamos fazer de Boa Vista uma cidade 
verdadeiramente boa para todos.  
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