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para todos!



É com muita responsabilidade que apresentamos o nosso Plano de Governo para a 

Gestão 2021-2024 da Prefeitura Municipal de Boa Vista, construído por meio de 

intenso processo de escuta a diversos segmentos da população; de estudo técnico 

das características socioeconômicas da cidade; e do idealismo e foco do candidato 

Ottaci Nascimento em atender aos anseios da população.

 

As prioridades de governo e as características de gestão estão em consonância com 

o momento político e econômico que passa o país.

Assim, a capacidade de maximizar recursos e atender as crescentes demandas da 

sociedade, passa a ser uma tarefa para experimentados gestores, que tenham habili-

dade em compatibilizar dificuldades estruturais por que passa o país, com a celeri-

dade na promoção e atendimento das necessidades prementes.

Ao cenário municipal destacamos os desafios de integração da população migrante, 

que demandam ações de cunho federativo, e de enfrentamento aos efeitos sociais e 

econômicos resultantes da pandemia mundial pelo novo coronavírus (COVID-19).

Como gestor público, o candidato Ottaci Nascimento imprimirá sua característica 

marcante, que é a busca incessante pela melhoria da qualidade de vida dos cida-

dãos, o atendimento das necessidades básicas, o respeito à dignidade das pessoas, 

e estímulo ao crescimento da economia em favor da geração de emprego, renda e 

oportunidades.

Reforçamos, no entanto, que as propostas contempladas não são não são fechadas, 

mas abertas ao clamor e ajustes compatíveis as reais necessidades e expectativas 

da população.
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Saúde
para todos!



Competências do Município:

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: Art. 30. Compete aos 

Municípios...

VII - Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população.

PROPOSTAS:

• Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equi-

dade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada;

• Articular junto ao Ministério da Saúde e às instâncias colegiadas a repactua-

ção das competências em saúde do município de Boa Vista nos níveis de média e 

alta complexidade, visando a justa divisão de responsabilidades e, com isso maior 

investimento na atenção primária; 

• Ampliar a quantidade de 34 para 56 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 

forma que todos os bairros de Boa Vista ofertem atenção primária em saúde mais 

próxima das pessoas;

• Médico da Família para todos, ampliando a cobertura de atendimento dos 

atuais 48% para 100% da população, aumentando de 69 para 146 Equipes de Saúde 

da Família a fim de aprimorar o atendimento aos territórios mais vulneráveis de Boa 

Vista que concentram maior volume populacional (Zona Oeste);

• Implantar 04 Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) em pontos estraté-

gicos da cidade geograficamente distribuídos, com prioridade para os bairros São 

Vicente, Raiar do Sol, União e Pintolândia a fim de aprimorar a organização da aten-

ção à saúde de complexidade intermediária e de responsabilidade da prefeitura; 

• Reestruturar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) aumen-

tando de 05 para 10 equipes do serviço de urgência, com o objetivo de diminuir o 

tempo de resposta dos chamados em todo o território municipal; 

• Implantar 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS i) para atendimento a 

crianças e adolescentes;
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• Promover valorização contínua dos profissionais de saúde através da criação de 

programa municipal de cuidado e educação permanente aos servidores públicos;

• Criar a carreira de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias atendendo a demanda da categoria há mais de 20 anos;

• Disponibilizar estruturas regionalizadas em suas próprias unidades de saúde 

para atendimento em diversas especialidades (fisioterapia, dermatologia, ginecologia, 

urologia, ortopedia, oftalmologia entre outras) a serem ofertados em parceria com os 

governos Estadual e Federal, tais como: saúde da mulher, saúde do homem, atenção ao 

Idoso e às pessoas com deficiência;

• Implantação da Saúde Rural, que consiste na instalação de unidades rurais de 

saúde, com horário de funcionamento diferenciado e equipes preparadas para o atendi-

mento domiciliar e ambulatorial;

• Implantar consultórios odontológicos em todas as Unidades Básicas de Saúde, 

além de recuperar e fortalecer o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas);

• Oferecer exames laboratoriais em todas as Unidades Básicas de Saúde;

• Implantar política de atenção aos dependentes químicos, fortalecendo parcerias 

com as Comunidades Terapêuticas;

• Criar o Departamento de Proteção e Cuidado de Animais com o objetivo de con-

trole populacional, através da identificação eletrônica, da castração cirúrgica e, com o 

fortalecimento e parceria com o terceiro setor, clínicas e profissionais veterinários;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria 

com o Ministério da Saúde, Governo do Estado e parlamentares.
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Educação
para todos!



Competências do Município:

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: 

Art. 30. Compete aos Municípios ... 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 

educação pré-escolar e de ensino fundamental.

PROPOSTAS:

• Constituir equipe composta por profissionais da área da educação do município 

e de instituições de ensino superior, a fim de promover revisão e inclusão de temas 

curriculares que atendam à realidade educacional de Boa Vista, com base na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC); 

• Implantar oferta de educação infantil nas Casas Mães (creches) para crianças de 

1 (um) ano de idade;

• Ampliar a oferta de educação infantil em Casas Mães (creches) para crianças de 

2 (dois) e 3 anos (três) anos de idade;

• Aumentar de 34 para 56 as Casas Mãe de modo que todos os bairros da cidade 

tenham atendimento;

• Ampliar a cobertura de atendimento do ensino fundamental, buscando parce-

rias, recursos junto ao Governo Federal, firmando convênio com instituições regulariza-

das junto ao Conselho Municipal de Educação e órgãos fiscalizadores, observando a 

legislação vigente;

• Fortalecer a educação inclusiva tornando-a cada vez mais abrangente e capaz 

de integrar alunos com necessidades especiais, seja de aprendizado, seja física, ao res-

tante da comunidade escolar;

• Oferecer alimentação saudável e adequada na merenda escolar aos alunos da 

rede municipal de ensino, estabelecendo parcerias com produtores rurais locais e agri-

cultura familiar, respeitando a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis;

• Melhorar continuamente o suporte técnico pedagógico às escolas, coordenado-

res e professores do Ensino Municipal;

• Universalizar o acesso à internet da rede municipal de ensino, permitindo melho-

ria no processo de ensino-aprendizagem aos professores e alunos;
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• Melhorar o transporte escolar para os alunos da zona rural;

• Comprar fardamento escolar em estabelecimentos comerciais de Boa Vista, 

fomentando a economia e incentivando cooperativas de costureiras;

• Promover valorização contínua dos professores e demais profissionais de educação 

da rede municipal, através da criação de programa municipal de cuidado e educação per-

manente aos servidores públicos;

• Promover adequação de carga horária de trabalho dos profissionais Cuidadores, 

buscando a viabilidade do cumprimento de 30 horas semanais;

• Instituir, em parceria com universidades públicas e privadas locais, um Programa de 

formação pedagógica e técnica para profissionais da educação;

• Aumentar o quadro de profissionais da educação, incluindo Professores Auxiliares, 

por meio de concurso público;

• Investir na infraestrutura das escolas das zonas rurais e indígenas de Boa Vista;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria 

com o Ministério da Educação.
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Assistência e
Desenvolvimento
Social
para todos!



Competências do Município:

Lei nº 8.742/1993

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguri-

dade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas.

PROPOSTAS:

• Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social-SUAS em Boa Vista através do apri-

moramento de rede pública e privada, da valorização dos profissionais da área, e da capta-

ção contínua de recursos nacionais e internacionais que garantirão a ampliação e continui-

dade dos serviços; 

• Implantar 03 novas unidades de CRAS (Centro de Referência da Assistência 

Social), garantindo proteção social às famílias mais vulneráveis residentes nos territórios 

mais populosos da cidade (Zona Oeste);

• Implantar 01 CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) no 

bairro Centenário, ampliando assim a proteção especializada às crianças, adolescentes, 

mulheres, pessoas com deficiência e pessoas idosas que sofrem algum tipo de violência e 

violação de direitos;

• Ampliar o Serviço de Proteção Social Especial à Mulher Vítima de Violência 

Doméstica, através dos CREAS municipais;

• Reativar o Conselho Municipal da Mulher de Boa Vista;

• Intensificar e ampliar as campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, 

a pessoa com deficiência e a pessoa idosa, bem como de combate a todas as formas de 

violação dos direitos dessa população;

• Implantar o Serviço de Proteção Social no Domicílio para as Pessoas Idosas e Pes-

soas com Deficiência no âmbito dos CRAS do município;

• Articular recursos financeiros (cofinanciamento) junto ao Ministério da Cidadania 

para a implantação do Serviço de Acolhimento para Idosos (abrigo);

• Articular recursos financeiros (cofinanciamento) junto ao Ministério da Cidadania 

para a implantação do CENTRO POP (Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua);
PLANO DE GOVERNO | PREFEITO OTTACI NASCIMENTO 15



• Ampliar o número de vagas ofertadas nos projetos sociais para atingir maior quan-

tidade de crianças, adolescentes e pessoas idosas de Boa Vista, articulando parcerias e 

aporte de recursos;

• Criar polos dos projetos sociais nos bairros afastados da cidade, facilitando o 

acesso e participação;

• Firmar parceria com o Instituto Boa Vista de Música para abrir 1 polo na zona oeste 

da cidade a fim de ampliar o alcance às crianças que moram em bairros afastados a terem 

acesso à música. 

• Ampliar o Programa Municipal para a Primeira Infância de modo que todos os 

CRAS e UBS da cidade promovam atenção e cuidado especiais ao desenvolvimento da 

primeira infância;

• Propor e fortalecer programas, projetos e serviços de proteção e cuidado às pessoas 

com deficiência por meio de um Plano Municipal de Atenção Integrada e Intersetorial 

para Pessoa com Deficiência;

• Criar Programa de Inclusão Social e Produtiva de Jovens, inicialmente, por meio de 

bolsa estágio para incentivar a permanência na escola/universidade, bem como as primei-

ras experiências profissionais;

• Promover integração das políticas públicas nos bairros, agregando serviços de 

educação, cultura, esporte, lazer, assistência social, promoção da saúde e dos direitos 

humanos, construindo espaços públicos de convivência comunitária;

• Fomentar ações de segurança alimentar e nutricional por meio de incentivo a cria-

ção de hortas familiares e comunitárias pela população, em especial para as famílias che-

fiadas por mulheres; 

• Implantar 02 restaurantes populares para atendimento à população em situação de 

vulnerabilidade e risco social na cidade;

• Implantar 01 Armazém Social com vistas a garantir à população mais vulnerável 

acesso à alimentação de forma subsidiada;

• Promover valorização contínua dos profissionais da rede municipal de assistência 

social através da criação de programa municipal de cuidado e educação permanente aos 

servidores públicos;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria 

com o Ministério da Cidadania e outras áreas.
PLANO DE GOVERNO | PREFEITO OTTACI NASCIMENTO 16





Infraestrutura e
Mobilidade 
Urbana
para todos!



Competências do Município:

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: Art. 30. Compete aos 

Municípios: ...

V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os ser-

viços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial; ...

VIII - Promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planeja-

mento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;...

PROPOSTAS:

• Implantar processo de planejamento para tornar Boa Vista uma cidade inteligente, 

fazendo uso estratégico de infraestrutura e serviços, de informação e comunicação para dar 

resposta às necessidades sociais e econômicas da população urbana e rural de Boa Vista;

• Atualizar o Plano de Diretor do município como instrumento de gestão capaz de sanar 

problemas no transporte público e de promover adequada mobilidade urbana em Boa Vista;

• Elaborar e implementar o Plano de Mobilidade Urbana de Boa Vista com vistas a garan-

tir acessibilidade, segurança, eficiência, qualidade de vida, e dinamismo econômico, além de 

inclusão social e preservação do meio ambiente.

Transporte Público e Trânsito 

• Implantar sistema informatizado do transporte público urbano, disponibilizando grade 

de horários e itinerários, pontos de parada, terminais e equipamentos urbanos, a fim de possi-

bilitar ao cidadão melhores condições de ir e vir na cidade;

• Reordenar o sistema de fiscalização eletrônica, identificando a real eficácia da instala-

ção de pardais e a efetiva redução dos acidentes de trânsito, a fim de propor novas formas de 

controle da velocidade no trânsito;

• Promover ações educativas que combatam a violência no trânsito, direcionada espe-

cialmente à população jovem que utiliza veículos (carros e motocicletas) e que, em razão de 

acidentes nas vias públicas, sofrem graves comprometimentos de saúde;

• Prover gestão para a elaboração de Lei Municipal que regulamente o serviço de trans-

porte remunerado privado de passageiros por meio de aplicativos;
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• Intensificar as sinalizações horizontais e verticais, nas vias públicas, zona rural e 

comunidades indígenas, conforme a responsabilidade do município;

• Criar mecanismos e viabilizar recursos para ampliar e melhorar o transporte da pro-

dução agropecuária da área rural do município.

Acessibilidade

• Criar a Rede Municipal de Acessibilidade como instrumento que disponibilize geo-

graficamente os equipamentos públicos acessíveis e que prestam atendimento à pessoa 

com deficiência em Boa Vista;

• Implantar Programa Municipal de Incentivo à Feitura, Manutenção e Adaptação de 

Calçadas em rotas acessíveis definidas pelo Plano Diretor, garantindo o direito de ir e vir de 

pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais;

• Executar manutenção frequente das plataformas instaladas nos ônibus que aten-

dem Pessoa com Deficiência;

Urbanização

• Intensificar infraestrutura necessária (drenagem, asfalto, calçada, meio-fio, ilumina-

ção pública) nas áreas mais desassistidas da cidade que não possuem ou que se encon-

tram deficientes;

• Ampliar o processo de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda, considerando a situação socioeconômica e as normas am-

bientais;

• Promover o reordenamento logístico e operacional das feiras livres, atendendo as 

necessidades dos feirantes e consumidores;

• Desburocratizar o Processo de Obtenção e Renovação de Alvará, observando a 

legislação vigente;

• Viabilizar a implantação de uma ferramenta que permita que o cidadão licencie 

diversos tipos de obras, de pequeno e médio porte, totalmente de forma eletrônica;
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Obras Públicas

• Reordenar o serviço de recuperação e manutenção asfáltica das vias públicas pro-

movendo otimização de recursos e priorização de áreas considerando a necessidade de 

que a mobilidade dos cidadãos seja exercida com qualidade e segurança;

• Tornar mais eficiente os processos de obras públicas com planejamento e captação 

de recursos que promovam construções, reformas e ampliações de equipamentos públicos 

atendendo áreas da cidade menos privilegiadas;

• Instalar pontos de iluminação pública em vias de Boa Vista que não contam com o 

serviço e promover melhorias nos já existentes;

• Promover estudo para criação de malhas viárias ampliando opções para a mobilidade 

urbana por meio de abertura de vias de acesso e ligação entre bairros;

• Executar manutenção frequente das plataformas instaladas nos ônibus que atendem 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

• Ampliar e revitalizar a malha cicloviária, incentivando que mais pessoas utilizem o trans-

porte de bicicletas com segurança;

• Captar recursos para construção de 01 Unidade de Acolhimento para pessoas idosas;

• Captar recursos para construção de 01 Centro de Referência Especializado em Assis-

tência Social (CREAS) no bairro Centenário, através da captação de recursos federais;

• Captar recursos para construção de novas escolas e de 02 restaurantes populares;

• Captar recursos para construção de UPAS e de novas unidades básicas de saúde;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria com o 

Ministério da Infraestrutura e outras áreas.
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Habitação
para todos!



Competências do Município:

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 23: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios: 

IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; A Constituição Federal define que a política 

de habitação é uma política que envolve União, Estados e Municípios...

PROPOSTAS:

• Implementar ações para diminuir o déficit habitacional, buscando parcerias 

com os Governos federal e estadual, bem como linhas de financiamento com intuito 

de viabilizar a construção de unidades habitacionais;

• Executar o Programa Casa Acessível que prevê a realização de adaptações 

físicas nas unidades habitacionais de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzi-

da em situação de vulnerabilidade social;

• Prover gestão junto ao Ministério das Cidades para obtenção de recursos 

visando à ampliação do programa de casas populares;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a par-

ceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e outras áreas.
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para todos!

Saneamento
Básico e 
Meio Ambiente



Competências do Município:

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 23: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-

pios: 

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; ...

IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habita-

cionais e de saneamento básico; ...

PROPOSTAS:

• Fortalecer e ampliar ações integradas de fiscalização e educação ambiental, 

envolvendo os diversos setores na mobilização da população para a resolução de pro-

blemas locais;

• Reavaliar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos em conformidade 

com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) e com a participa-

ção de toda a sociedade;

• Apoiar e incentivar as cooperativas de catadores e fomentar as coletas seletivas;

• Incentivar a ligação de esgoto residencial às redes públicas coletoras;

• Revisar a aplicabilidade dos recursos oriundos de multas ambientais e outros a 

serem destinados em ações de proteção e conservação ambiental;

• Revisar a emissão dos licenciamentos ambientais e correlatos com o intuito de 

ter respostas rápidas quanto ao licenciamento ambiental e demais atividades desenvol-

vidas para empreendedorismos; 

• Melhorar o planejamento hídrico, ampliando, recuperando, drenando e fazendo 

o manejo das águas pluviais urbanas. 

• Revitalizar e implementar programa de produção de mudas para arborização e 

recomposição das áreas degradadas, bem como a doação direta à população, com 

intuito de preservar as áreas verdes e arborizar a cidade;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente e outras áreas.
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Cultura
e Turismo

para todos!



Competências do Município:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios: 

III - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

... 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

IX - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legisla-

ção e a ação fiscalizadora federal e estadual.

PROPOSTAS:

• Realizar cartografia cultural no município de Boa Vista;

• Promover diagnóstico da cultura no município de Boa Vista identificando as 

especificidades de cada segmento e definindo objetivos, estratégias, metas e ações 

que direcionem um plano municipal de cultura de forma participativa com os traba-

lhadores em cultura;

• Criar o Conselho Municipal de Cultura garantindo a representatividade dos 

diferentes segmentos culturais e valorizando os artistas do município;

• Fazer gestão junto aos governos Estadual e Federal para o financiamento ade-

quado da cultura no município e propor a criação do Fundo Municipal para Cultura;

• Criação de política pública para cultura com programação durante o ano todo 

no município de Boa Vista, ampliando o calendário cultural com eventos nas praças 

e demais espaços públicos, contemplando todos os bairros da cidade;

• Implementar política de ocupação e utilização efetiva dos equipamentos cul-

turais, incluindo o Teatro Municipal; 

• Fomentar a arte através de programas nas escolas, que dará apoio às diversas 

expressões como música, dança, teatro, literatura, arte plástica e digital; 

• Lançar editais de bolsas, prêmios de incentivo e fomento aos diversos seg-

mentos culturais, como artes cênicas, música, literatura, audiovisual, cultura popular;

• Promover feiras, festivais e vernissages das diversas áreas de expressões artís-

ticas, culturais e gastronômicas, buscando parcerias nacionais e internacionais;
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• Promover feiras, festivais e vernissages das diversas áreas de expressões 

artísticas, culturais e gastronômicas, buscando parcerias nacionais e internacionais;

• Estimular parcerias com as universidades para promover pesquisa, produção 

e apresentação de eventos culturais;

• Criar o Calendário de Cultura e Turismo de Boa Vista, promovendo diálogo 

permanente entre as áreas;

• Fortalecer, apoiar e ampliar as ações do IBVM (Instituto Boa Vista de Música);

• Desenvolver o turismo em Boa Vista como uma atividade econômica susten-

tável, com papel relevante na geração de empregos, proporcionando a inclusão 

social;

• Qualificar o destino turístico, melhorando a infraestrutura básica dos atrati-

vos e de serviços prestados, proporcionando desta forma melhores condições para 

visitação;

• Aumentar o fluxo turístico, principalmente o turismo internacional, gerando 

emprego e renda e, desta forma, melhorar a qualidade de vida para as comunidades 

locais (urbanas, rurais e indígenas); 

• Incentivar o agroturismo sustentável, com melhoria nas informações em pla-

taforma digital, bem como placas de sinalização especifica, para os lugares turísti-

cos de Boa Vista, como os balneários, praças e comunidades indígenas; 

• Criar, formatar e gerir novos produtos e roteiros turísticos no município de 

Boa Vista;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a par-

ceria com o Ministério do Turismo e outras áreas.
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Gestão
Administrativa
para todos!



Competências do Município:

A constituição federal de 1988 assim define em seus artigos 37 e 165: 

Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união, dos 

estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

PROPOSTAS:

• Gerir a administração pública municipal com um modelo de gestão eficiente, 

participativa e transparente;

• Propor reestruturação administrativa por meio da análise de viabilidade e efici-

ência das secretarias municipais; da revisão das carreiras do funcionalismo público, 

incluindo carga horária de trabalho e os planos de cargos, carreiras e remunerações; e 

do investimento no desenvolvimento eficiente dos processos administrativos;

• Viabilizar o cumprimento de carga horária de trabalho de 30 horas/semanais 

para o quadro de servidores estatutários e comissionados do município, sem prejuízo 

nas áreas essenciais de atendimento à população;

• Preconizar a reorganização e melhoria nas fundações, empresas públicas e 

demais órgãos da administração indireta municipal a fim de atuarem de forma cada vez 

mais eficiente;

• Investir na modernização da administração e implementar um sistema de gestão 

de processos e do¬cumentos eletrônicos que promova a transparência e a automatiza-

ção dos fluxos de trabalho, reduzindo o uso do papel;

• Fomentar inovações tecnológicas e sociais voltadas à promoção da cidadania, 

melhoria da gestão pública e desenvolvimento de processos colaborativos e abertos;

• Aperfeiçoar a máquina pública para melhoria arrecadatória com vistas ao apri-

morando das políticas sociais e de infraestrutura, para o efetivo e transparente retorno 

em bens à sociedade;

• Fomentar parcerias com os órgãos federais, estaduais, sistema “S”, instituições 

de ensino e demais setores público, privado, bem como de outros estados e países para 

incremento na oferta de políticas públicas;
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• Fazer gestão para o aprimoramento do sistema previdenciário do município, 

assegurando solidez e viabilidade financeira para garantir o pagamento dos benefícios 

futuros;

• Aprimorar os mecanismos de atendimento ao cidadão, incluindo a central 156; 

• Aprimorar o atual programa municipal de valorização do servidor público, insti-

tuindo um novo Programa, elaborado em conjunto com as categorias profissionais, que 

promova ações concretas de cuidado (emocional e mental) e educação permanente; 

• Melhorar a divulgação dos dados públicos no Portal da Transparência Munici-

pal, atendendo todos os pressupostos em Lei;

• Realizar estudos técnicos para substituição do sistema convencional de energia 

elétrica, nos prédios municipais, por energia solar, possibilitando economia dos gastos 

públicos;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria 

com outras áreas.
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para todos!
Segurança



Competências do Município:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

PROPOSTAS:

• Fortalecer o Sistema Público Municipal de Segurança Urbana em conjunto com a 

União e o Estado, buscando a prevenção primária da criminalidade, da violência urbana e 

do trânsito e, ainda, reduzir o índice de criminalidade, atuando na mediação de conflitos, 

protegendo os bens, serviços e instalações do município de Boa Vista;

• Implantar sistema de monitoramento nas principais vias e equipamentos públicos, 

por meio de câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violência urbana;

• Promover valorização contínua do efetivo de Guardas Municipais e Agentes de 

Trânsito viabilizando a concessão de auxílio fardamento e auxílio alimentação;

• Analisar e acompanhar o Plano de Cargo e Carreira dos Guardas Municipais e Agen-

tes de Trânsito, propondo adequações;

• Investir na compra de novos equipamentos tecnológicos, definido em conjuntos 

com os servidores;

• Promover valorização contínua dos Guardas Municipais e Agentes de Trânsito atra-

vés da criação de programa municipal de cuidado e educação permanente aos servido-

res públicos;

• Aumentar o efetivo de agentes e guardas com vistas ao reforço do patrulhamento 

das praças, feiras livres e logradouros públicos municipais e ronda escolar;

• Ampliar o serviço Patrulha MARIA DA PENHA disponibilizando mais equipamentos 

(veículos) e pessoal (guardas municipais) garantindo acompanhamento efetivo das mu-

lheres vítimas de violência doméstica;

• Investir em campanhas educativas com foco no combate à violência no trânsito e na 

prevenção ao consumo de drogas lícitas e ilícitas, através de parcerias com as demais áreas 

da prefeitura e entidades não governamentais;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria 

com órgãos estaduais e federais de segurança pública e outras áreas.
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para todos!

Trabalho,
Emprego
e Renda



Competências do Município:

O trabalho é considerado um direito social conforme artigo 6º da constituição federal 

de 1988.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências dignas, conforme os ditames da 

justiça social (...)

PROPOSTAS:

• Fazer gestão para a estruturação da política de trabalho no município de Boa Vista, 

avaliando indicadores socioeconômicos e estabelecendo metas de desenvolvimento com 

intuito de geração de emprego e renda;

• Estimular o desenvolvimento regional no comércio, indústria, serviços, agroturismo, 

rotas e produtos ecológicos;

• Ampliar o incentivo às atividades produtivas da área indígena (agricultura, pecuária e 

artesanato) fazendo aporte técnico e financeiro; 

• Traçar metas de implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), atrain-

do as indústrias para geração de empregos, ampliando demanda para os setores secundários 

e terciários;

• Criar e implantar uma política de fortalecimento ao empreendedorismo e incentivar a 

criação de cooperativas solidárias, de empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) e Economia Criativa para geração de renda; 

• Investir no desenvolvimento tecnológico com incentivo a criação de Startups;

• Fomentar parcerias com o sistema “S” e instituições de ensino para formação e consul-

toria aos pequenos negócios e iniciativas empreendedoras;

• Criar e implantar uma política de fortalecimento ao empreendedorismo jovem, por 

meio da prestação de serviços de orientação, capacitação e assistência gerencial;

• Fortalecer a produção local, promovendo aquisições de materiais e serviços de empre-

sários da cidade, em especial os fardamentos da rede municipal de ensino e do sistema de 

limpeza urbana;

•  Criar programa de incentivo ao primeiro emprego voltado para população jovem;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria com 

outras áreas.
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Esporte
e Lazer
para todos!



Competências do Município:

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu artigo 217:

Art. 217. É dever de o estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de cada um, observados: ...

II - A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto edu-

cacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; ...

IV - A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. ...

§ 3º o poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

PROPOSTAS:

• Assegurar o investimento no desporto no município de Boa Vista, oportunizando a 

toda população a qualidade nos serviços ofertados, onde encontre no esporte e no lazer 

forma de melhorar a vida da população;

• Ampliar as parcerias com as Federações e Instituições Privadas para fomentar o 

esporte amador;

• Implantar programa municipal que oportunize a utilização dos espaços públicos 

durante finais de semana e feriados, promovendo eventos das diversas áreas (culturais, 

esportivas, religiosas e de lazer);

• Incentivar a prática esportiva no ambiente escolar promovendo campeonatos, olim-

píadas e premiações;

• Criar opções de lazer para as pessoas com deficiência, promovendo acessibilidade 

em espaços públicos como praças e balneários; 

• Promover adequação da estrutura física e organizacional da Vila Olímpica, tornando-

-a espaço público de referência para a prática esportiva;

• Ampliar o número de vagas nas escolinhas de esporte da Vila Olímpica, atendendo 

um maior número de crianças, adolescentes e jovens;

• Captar recursos para construção de um campo de futebol sintético na Vila Olímpica;

• Buscar parcerias, com o propósito de descobrir e apoiar atletas de alto rendimento, 

promovendo o município de Boa Vista nos campeonatos e eventos de nível nacional e 

internacional;
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• Incentivar a prática esportiva de aventura como Trekking, ciclismo de aventura, canoa-

gem, Stand UpPaddle Remada, Kitesurf, todos acompanhadas por profissionais capacitados 

difundindo a diversidade das atividades e buscando contemplar todas as áreas;

• Promover e ampliar copas e campeonatos nas diversas modalidades esportivas, aten-

dendo as crianças, jovens, mulheres, idosos e comunidades indígenas;

• Articular junto às Federações e Associações esportivas com o objetivo de alavancar a 

prática esportiva e buscar sanar as dificuldades para realizar uma política municipal esportiva 

de qualidade;

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria com 

outras áreas.
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