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PROPOSTAS DE CAMPANHA TRE 

ADMINISTRAÇÃO 

1. Iniciar o processo para transformação de Boa Vista na primeira capital 

inteligente da região norte. 

Traçar o real perfil da cidade, para após, buscar as melhores ferramentas de prestação 

de serviços e integrá-las de modo que os serviços se conectem oferecendo ao cidadão a 

prestação de serviços ágeis, desburocratizados, menos onerosos e online. Neste 

contexto, consolidaremos o governo aberto na gestão pública, garantindo total 

transparência dos atos, participação social e inovação tecnológica. Este processo 

consolida a construção de uma política municipal de participação social, com o 

fortalecimento dos canais e mecanismos participativos da sociedade civil organizada. 

2. Boa Vista para TODOS 

Criaremos ferramentas de inclusão para pessoas com deficiência e idosos que estarão 

acessíveis em locais públicos, diminuindo a barreira e eliminando a divisão digital que 

hoje existe, iniciando o processo necessário para construir cidades inteligentes mais 

inclusivas. 

 

3. Projeto Cabelos de Prata 

O crescimento do número de idosos tem acelerado em Boa Vista em função das grandes 

conquistas alcançadas no meio social e sistema de saúde. Nesse cenário, o Projeto 

Cabelos de Prata deverá ser remodelado e ampliado com desafio de valorizar, estimular, 

integrar e acolher este público aos novos tempos e inseri-los como voluntários e/ou 

bolsistas nos mais diversos contextos sociais, incentivando a sua frequência e pensando 

nos detalhes para que a experiência dos idosos dentro dos diversos cenários seja a 

melhor possível. 

 

4. Criar o Cadastro Único Municipal 

Através do conceito cidade inteligente, o cidadão passa a fazer um único cadastro 

municipal que dará acesso a todos os serviços oferecidos pelo município. As informações 

passarão a ser compartilhadas entre toda a estrutura administrativa do município de 

Boa Vista. 
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DIREITOS HUMANOS, SOCIAIS E ANIMAIS 

5. Criar Conselho Municipal de Proteção e Promoção das Minorias 

Criação do Conselho Municipal Proteção e Promoção das Minorias, onde a minoria seja 

sempre entendida como um grupo de pessoas que de algum modo e em algum setor 

das relações sociais se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em 

relação a um outro grupo, “maioritário”, ambos integrando uma sociedade mais ampla. 

As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da 

maioria, a exemplo de populações negra, LGBTQI+, de mulheres, indígenas e de pessoas 

com deficiências, enfim, de todos que possam estar em situação de desvantagem social. 

6. Criar os Centros de Empreendedorismo e integração social para jovens e 

minorias 

Fomentar a capacitação e profissionalização técnica das pessoas em situação de 

desvantagem social, de modo a integrá-las a uma sociedade mais justa; Visa integrar e 

incentivar as minorias em geral a buscar no empreendedorismo uma oportunidade de 

ter uma vida financeira independente e/ou alavancar o seu negócio. 

7. Criação do Conselho Municipal de Proteção Animal e do Fundo Municipal de 

Proteção Animal. 

Criaremos o Conselho Municipal de Proteção Animal e o Fundo Municipal de Proteção 

Animal para ser gerido pelo conselho, a fim de financiar as ações a serem vinculadas 

com a sociedade civil organizada (associações e ONGs). 

ECONOMIA 

8. Implementar o SIMM Digital 

O Serviço de Intermediação Municipal de Mão-de-obra - SIMM Digital vai funcionar 

como um sistema de intermediação online de mão-de-obra: os trabalhadores 

autônomos farão o seu cadastro e os interessados nos serviços vão encontrá-los pela 

internet. Os usuários dos serviços terão a oportunidade fazer sua avaliação, criando 

assim um ranking de qualidade dos prestadores de serviços.  

 

 

https://www.politize.com.br/movimento-negro/
https://www.politize.com.br/lgbt-historia-movimento/
https://www.politize.com.br/acessibilidade-e-o-direito-das-pessoas-com-deficiencia/
https://www.politize.com.br/conheca-o-movimento-indigena/
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9. Dar incentivos fiscais a empresas que se instalarem no subúrbio de Boa Vista 

Precisamos desconcentrar as oportunidades econômicas em Boa Vista. Nós vamos 

conceder incentivo fiscal com ITBI, ISS, IPTU para as empresas que decidirem se instalar 

nessas áreas. Quanto mais empregos sejam criados, maior será o desconto de imposto 

que a empresa vai ganhar.  

As regiões periféricas do município serão priorizadas, com concessões de crédito,  

soluções tecnológicas e com formação para o empreendedor nas faixas etárias e perfis 

mais atingidos pelo desemprego.  

10. Criaremos o maior centro de tecnologia da Região Norte. 

A Cidade Viva será um Parque Tecnológico de Boa Vista e incluirá a biotecnologia como 

um dos setores da tecnologia a serem desenvolvidos e apoiados pelo Parque. O 

município definirá a área como zona urbana de uso controlado. 

Com foco na inovação em Biotecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação, o 

centro será o principal polo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação de 

Boa Vista e da Região Norte. O projeto viabilizará a instalação de diversas empresas, 

além de instituições de pesquisa e centros de inovação. 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

11. Implantar Casa da História de Boa Vista 

Implantação da Casa da História de Boa Vista, dando uma nova dinâmica a história 

recente, porém não catalogada de nossa cidade, preservando e restaurando o único 

casarão que resta em nossa cidade. 

12. Construção da Arena Folclórica de Boa Vista 

A arena abrigará todos os eventos culturais da cidade, transformando a cidade no 

caldeirão cultural da Linha do Equador. 

A Arena abrigará também um centro de memória da cultura popular, com exposição 

permanente da história das festas juninas (exibição de trajes, músicas, materiais 

audiovisuais etc.), com uma construção linear de todos os passos percorridos até os dias 

atuais. Valorização e profissionalização da dança. 

13. Criar o projeto Meu Bairro tem cultura 
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Criar um guia com as opções disponíveis aos boa-vistenses e turistas. Melhorar não 

somente a qualidade dos serviços, mas melhorias estruturais, a exemplo de ruas bem 

iluminadas, sinalizadas e seguras; com esse levantamento, será possível também 

incentivar artistas (cantores, instrumentistas, atores, humoristas etc.). Isso fará com que 

os artistas dos próprios bairros vejam possibilidades econômicas.  

As praças também têm um papel muito importante, pois podem ser palcos de eventos 

culturais permanentes em cada bairro ou zona. Nesse contexto, criam-se possibilidades 

de geração de emprego e renda (pipoqueiro, lanchonetes, churrascos populares, bares, 

vendedores de balões, artesanatos etc.). O importante é dar vida às praças e criar 

sentimento de pertencimento e cuidado com a cidade. Pequenos eventos esportivos 

também serão importantes para a saúde física e mental. 

Com a criação de um roteiro de com os serviços disponíveis nos bairros, essa diversidade 

trará outras dinâmicas de divertimento na cidade. O cidadão sentindo e valorizando sua 

própria cidade, seu próprio bairro. 

14. Criar uma política de valorização do profissional do magistério 

Precisamos criar uma política de valorização aos nossos professores de modo que o 

reconhecimento aos trabalhos prestados e a valorização desses profissionais caminhem 

lado a lado. Vamos buscar a parceria necessária para que o sistema pedagógico evolua 

e a gestão passe a entender as reais necessidades do corpo docente; vamos buscar 

tomadas de decisões coletivas observando a vontade da maioria. 

15. Proceder o rateio da sobra financeira do FUNDEB em observância a legislação 

vigente 

Ainda que a lei assim determine, nossos profissionais do magistério dificilmente são 

beneficiados com esse rateio. Garantindo uma educação com qualidade, buscaremos a 

maior sobra possível para distribuição entre os profissionais. 

16. Criar uma política de valorização dos servidores da educação 

Através do Conselho Municipal de Educação-CME, criaremos uma política justa de 

valorização do magistério que atenda os preceitos legais e normas vigentes, além dos 

limites orçamentários do município. Esta valorização poderá ser em substituição ou 

revisão da atual GID – Gratificação de Incentivo a Docência.  

17. Vamos criar o projeto Mães Que Cuidam 

Através de parcerias com associações de bairros, daremos suporte para que as próprias 

mães da comunidade cuidem dos seus filhos e das crianças dos seus bairros, 
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obedecendo regras de cuidados específicos pedagógicos, de segurança, nutrição e 

saúde. 

ESPORTE 

18. Propor a integração de Boa Vista no circuito nacional de esportes 

Através de parcerias com grandes times e instituições que possam colaborar para a 

alavancagem do esporte local e, em especial, a integração dos nossos jovens em 

campeonatos nacionais. 

Fomentar a inclusão de Boa Vista em circuitos que atraiam público nacional e 

internacional, em a exemplo de Encontro Internacional de Motos de Altas Cilindradas, 

Paraquedismo, UTV, Canoagem, SUP, Capoeira, Lutas, Pesca Esportiva, etc... 

 

19. Criar o Circuito Municipal de eSports 

Criar o Circuito Municipal de eSports, com 4 etapas municipais, promovendo um ranking 

municipal onde os melhores colocados irão receber bolsa de incentivo para 

desenvolvimento. 

20. Criar o Circuito Municipal de Esportes 

Criar o Circuito Municipal de Esportes, com 4 etapas municipais, promovendo um 

ranking municipal onde os melhores colocados irão receber bolsa de incentivo para 

desenvolvimento dos esportes individuais. 

HABITAÇÃO 

21. Água encanada e banheiro na sua casa 

Faremos o levantamento para atender todas as casas em perímetros urbano e rural, em 

situação legal, para levar banheiro e água encanada aos moradores. 

22. Viabilizar junto ao Governo Federal pelo menos 15 mil novas moradias 

oriundas do Programa Casa Verde e Amarelo em nossa cidade. 

 

23. Desburocratizar e agilizar o processo de regularização fundiária, em especial 

para concessão do Habite-se e Título Definitivo, que permita atender no mínimo 75% 

dos terrenos e casas, ainda pendentes de regularização em nossa cidade. 
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MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA 

24. Criar a tarifa urbana única diária; 

Mais de 150 mil pessoas utilizam o transporte coletivo em Boa Vista todos os dias e 

algumas reclamações são recorrentes. As principais queixas são o alto preço da tarifa e 

o longo tempo de espera pelos ônibus nas paradas. O projeto Integração 24 horas vai 

eliminar esses dois problemas, barateando o custo do transporte e garantindo que os 

ônibus passem pelas paradas nos horários programados. 

Atualmente, o custo da passagem de ônibus é de R$3,75, com direito a uma única 

integração (transbordo), desde que seja realizada no período de até 2 horas. Com a 

Integração 24 horas, o boa-vistense vai pagar o valor correspondente a duas tarifas, o 

mesmo que paga hoje para ir e voltar ao trabalho, porém, poderá realizar quantas 

integrações desejar durante o dia todo. As tarifas serão diárias e haverá desconto 

progressivo para compra antecipada.  Quanto mais passagens comprar, maior será o 

desconto. Tudo isso sem mexer na gratuidade e meia tarifa. 

E mais. A longa espera por ônibus vai acabar. Todos as linhas terão horário programado 

para passar em cada ponto. Assim, o boa-vistense não vai mais perder tempo na parada 

esperando pelo seu ônibus. Todos os veículos serão monitorados via GPS e o cidadão 

poderá acompanhar o trajeto do seu ônibus em tempo real pelo site ou aplicativo. A 

empresa será multada caso não cumpra os horários e o cidadão poderá fiscalizar e 

denunciar pelo próprio aplicativo. 

25. Criar Programa de Educação para o Trânsito e Lombada Eletrônica 

Implantar programa contínuo de educação para o trânsito, envolvendo a implantação 

de lombadas eletrônicas em pontos de cuidado em nossa cidade. Partimos do princípio 

que é educando que se corrige os maiores erros.  

 

26. Programa de Regularização Fundiária 

Desburocratizar e agilizar o processo de regularização fundiária, em especial para 

concessão do Habite-se e Título Definitivo, que permita atender no mínimo 75% dos 

terrenos e casas, ainda pendentes de regularização em nossa cidade. 
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27. Criar o Programa Boa Vista Amor por Bike 

Criação do programa Boa Vista Amor por Bike, com a construção de novas ciclovias e 

ciclofaixas, penetrando o tecido urbano da cidade, para servir aos bairros mais 

populosos e permitir o uso desse meio de transporte para o trabalho e o lazer. 

 

Realizar um levantamento da malha viária urbana a fim de verificar a possibilidade de 

melhores conexões e rotas, enfatizando o total acesso da cidade, sem exclusão. Se a 

dinâmica de trabalho, em certos bairros, for entre os trabalhadores dos bairros 

adjacentes, pode-se incentivar o uso de bicicletas com a criação do Sistema de Bicicletas 

Públicas (SBP). Ganha o meio ambiente, ganha o trabalhador, física e economicamente.  

 

MEIO AMBIENTE 

28. Criar programa Boa Vista Recicla 

O programa criará uma forma onde moradores possam ganhar créditos com a coleta 
seletiva.  

Esses créditos poderão ser abatidos na taxa de lixo, na taxa de iluminação pública, no 
IPTU, na tarifa urbana de transporte coletivo, etc.  A ideia é que o munícipe venda seu 
lixo reciclável em posto de coleta das cooperativas recebendo em troca os seus créditos 
para utilização em serviços ou impostos da prefeitura. 

 

SAÚDE 

29. Informatizar a gestão e os serviços do sistema saúde 

O sistema de gestão de saúde e todos os serviços das unidades de saúde municipal, e os 

credenciados, deverão ser integrados através de plataforma virtual na atenção básica, 

permitindo uma gestão que permita mapear dados para controle e ações voltadas a 

doenças como hipertensão, diabetes, dengue, Chikungunya além do pré-natal. Através 

de acesso remoto será permitido a marcação de consultas, retorno e exames 

laboratoriais. 

30. Criar o aplicativo BV Saúde 
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Através do aplicativo o cidadão saberá a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa, 

agendará consultas, retorno, exames e terá acesso ao seu cartão SUS e carteira de 

vacinas.  

Pelo aplicativo o cidadão também receberá dicas e alertas relativos as politicas publicas 

de saúde e vigilância em saúde. 

Com consulta devidamente agendada o cidadão não perderá madrugadas em filas 

aguardando atendimento e evitará aglomerações. 

31. Implantar pelo menos 1UPA - Unidade de Pronto Atendimento 24H 

Boa Vista é a única capital do país que não dispõe de nenhuma UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas.  

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) faz parte da Rede de Atenção às 

Urgências. O objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade 

intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, 

atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

- SAMU 192 e Bombeiros 193.  

Desta forma, a população terá uma melhoria no acesso, um aumento da capacidade 

de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).  

32. Criação de centro de assistência integral à pessoa com transtorno do 

espectro autista - TEA 

Com a instituição da Lei nº 12.764 em 2012, a pessoa com transtorno do espectro do 

autismo passou a ser considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, 

o que confere a estas pessoas o direito ao acesso a várias políticas e benefícios sociais. 

Vamos criar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso às ações e serviços 

de saúde que deverão ser assegurados de modo a garantir o diagnóstico precoce, o 

atendimento multiprofissional, os medicamentos e as informações que auxiliem no 

diagnóstico e no tratamento. Todo projeto terapêutico para a pessoa com Transtorno 

do Espectro do Autismo precisa ser construído com a família e a própria pessoa. Deve 

envolver uma equipe multiprofissional e conter proposições que possam melhorar a 

qualidade de vida. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 
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33. Ampliar a Central de Operações e Videomonitoramento 

Implantar nova Central de Operações e vídeomonitoramento, integrando as ações da 

Guarda Civil com as da Secretaria Municipal de Segurança Publica (SEMST), 

possibilitando tomadas de decisões operacionais, em tempo real, de forma integrada, 

ordenada e articulada, visando à redução do tempo de resposta e melhoria do nível de 

eficiência no atendimento às demandas. 

TURISMO 

34. Criar a semana de gastronomia regional 

Fomentar a gastronomia local, com destaque à indígena, incentivando a incrementação 

de cardápios em restaurantes para despertar o interesse pelos sabores roraimenses. 

35. Ampliar calendário turístico 

Ampliação do Calendário Turístico de Boa Vista, buscando integrar turismo e 

modalidades de esporte que atraiam público nacional e internacional, em apoio a 

eventos como por exemplo o Encontro Internacional de Motos de Altas Cilindradas, 

Paraquedismo, UTV, Canoagem, SUP, Capoeira, Lutas, Pesca Esportiva, grandes eventos 

culturais, etc.... 

 

 

 


