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Para MANAUS SER CHICS 
 
 

Os desafios são enormes. Implantar um novo conceito para 

administrar Manaus para que se torne uma cidade CHICS: Cidade Humana, 

Inteligente, Criativa e Sustentável será o foco a ser perseguido em nossa 

administração. 

Sob essa ótica traçamos nosso Plano de Governo, que está 

alicerçado nas principais vertentes que abaixo são ressaltadas: 

Manaus “Cidade Digital” - com a implantação desse projeto nossa 

administração busca tornar Manaus uma cidade 100% digital e remota, 

transformando-a em uma Cidade Inteligente. Nosso propósito é colocar a 

tecnologia digital à disposição das pessoas para resolver seus problemas. 

Manaus mais Humana -  todos os segmentos sociais serão 

atendidos, com olhar especial para nossas crianças, nossas mulheres, a juventude 

e nossa população da melhor idade, com ações que serão incentivadas, 

prestigiadas e acolhidas com todo o carinho por nossa administração. 

Manaus Criativa -  a criatividade estará presente em nossa 

administração através dos projetos inovadores. Usando a criatividade Manaus 

estará sempre se reinventando, pois a busca por manter conexões diretas entre 

o público e o privado com o apoio da sociedade civil será a marca que 

impulsionará a administração para enfrentar os desafios que virão pela frente. 

Manaus Sustentável - os projetos inovadores que nossa 

administração propõe implantar têm como preocupação o viés sustentável, pois 

todos estão alicerçados no binômio valorização da população e proteção do meio 

ambiente. Nossa proposta é proteger Manaus dos males causados à natureza.  

Com esse propósito eu te convido a participar de nosso projeto 

desenvolvimentista e inovador, que fará Manaus avançar nos mais variados 

aspectos para que você, cidadão, tenha orgulho de morar nesta cidade CHICS: 

Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável. 

  



 
1. EDUCAÇÃO: 
 
 

Matrícula Digital – com a implantação do Programa “Manaus Cidade Digital” nos 

primeiros dois anos de governo a Prefeitura deverá disponibilizar a Matrícula Digital a 80% 

da rede pública que compõe o sistema municipal de Educação Infantil, Pré-escola e Ensino 

Fundamental possibilitando aos pais e alunos realizarem suas matrículas através da internet 

sem sair de casa; 

Qualificação de professores – um programa de capacitação dos professores será implantado, 

de forma a elevar a qualidade do ensino ministrado e fazendo com que os docentes assumam 

o compromisso com a transmissão do saber; 

Plano de Carreira e Salário – O plano de cargos, carreiras e salários dos professores será 

revisado, de forma a introduzir parcela salarial atrelada ao desempenho dos alunos; 

Rede de Creches – a municipalidade procurará dotar Manaus de uma rede de creches que 

venha atender 100% das crianças de 0 a 3 anos, de acordo com o Plano Nacional de Educação-

PNE. Essa ação deverá contar com recursos federais e de parcerias público-privadas (PPP’s); 

Participação dos pais e responsáveis – criar projeto de efetiva participação dos pais e 

responsáveis nas atividades escolares dos alunos, através de aplicativo digital, extinguindo o 

boletim físico, de forma a facilitar a interação: aluno – pais/responsáveis - gestores; 

Gestão com Meritocracia – a escolha de gestores e diretores da rede de ensino municipal 

deverá se dar através de processo seletivo específico, com a adoção de critérios meritocráticos 

para preenchimento dos cargos; 

Merenda Escolar – todas as Escolas deverão ser providas de merenda escolar de qualidade, 

com a priorização dos produtos regionais de alto valor nutritivo, dando-se preferência aqueles 

produzidos em Manaus; 

Projeto Hortas nas Escolas – as unidades educacionais onde seja possível o plantio serão 

beneficiadas com a implantação do Projeto Hortas nas Escolas, que contará com a participação 

dos próprios alunos para aprenderem a cultivar e saberem a importância nutricional de cada 

alimento plantado; 

Polo EAD - o Polo de Educação à Distância (EAD) será um dos projetos a merecer todo o 

empenho da Prefeitura para atendimento às comunidades mais afastadas; porém a sua 

implantação está atrelada à disponibilização de rede de internet de qualidade com 

acessibilidade ao público alvo, sendo essa uma meta a ser perseguida em meu governo; 

  



 
2. SAÚDE: 
 
 

Qualidade no Atendimento – o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) deverá 

ser totalmente através de meio digital, com marcações dos serviços de atendimento básico e 

gratuito nas diversas especialidades; 

Campanhas Preventivas - fortalecer o acesso às informações epidemiológicas através de 

campanhas de promoção da saúde, incluindo estratégias para mudanças de hábitos para a 

prevenção de doenças; 

Campanhas de Vacinação - ampliar as campanhas de vacinação em todas as faixas etárias; 

Cartões de Vacinação – com a implantação do Programa “Manaus Cidade Digital” o controle 

do sistema de vacinação deverá ser todo informatizado para facilitar a participação nos 

diversos programas sociais do Município; 

Prontuário Digital - unificar os dados de pacientes em todas as unidades de saúde públicas 

do município criando o prontuário eletrônico em uma plataforma digital, permitindo consulta 

aos dados de forma digital, mantendo o histórico de doenças, levando Manaus a estar situada 

entre os 3 melhores sistemas de saúde do brasil em relação a cobertura de saúde do cidadão; 

Gestão com Meritocracia – a escolha de gestores e diretores das unidades de saúde do 

município se dará através de processo seletivo específico, tendo como base a atuação e 

formação técnica na área de gestão da saúde, com a adoção de critérios de meritocracia para 

preenchimento dos cargos; 

Avaliação dos profissionais de saúde – será criado um Dashboard com indicadores de 

desempenho mensal dos profissionais de saúde (Médicos, enfermeiros, gestores, etc); 

Portal da Transparência SEMSA – será reformulado o acesso do portal da transparência da 

SEMSA para que todo cidadão possa fiscalizar contratos, verificar como está sendo gasto o 

dinheiro público e denunciar ocorrência de irregularidades no gasto e no atendimento; 

  



 
3 ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
 

Políticas de saúde para as mulheres - ciar políticas de saúde básica voltadas para as 

mulheres com foco em prevenção; 

Psicologia para mulher - implementação de psicologia para mulher em UBS, para tratar de 

vítimas de casos de violência contra a mulher; 

Cooperativa de Mulheres - fomentar a criação de uma Cooperativa de mulheres que possa 

fornecer uniformes para a Prefeitura de Manaus, potencializando emprego para mulheres; 

Educação Infantil - valorizar a educação infantil para permitir ensino profissionalizante para 

as mães que precisarem, ou permitir sua busca pelo emprego, enquanto seu filho está seguro 

em uma creche (vale-creche) ou em uma escola de tempo integral; 

A Melhor Idade – para as pessoas de idade a Prefeitura implantará o Projeto Melhor Idade, 

em que os idosos serão estimulados a contar suas experiências de vida, tornando-os 

produtivos. Serão chamados para serem contadores ou leitores de histórias em escolas e 

creches, assim como serem ajudantes ou orientadores em espaços públicos. 

Cadastro virtual social – implantar plataforma que acompanhe todos os programas e ações 

sociais que o município presta ao cidadão, podendo interagir com os cadastros dos programas 

federais e estaduais; 

Fortalecer a Fundação Dr. Thomas – implantar ações que revitalizem as atividades da 

Fundação Dr. Thomas assegurando à população da melhor idade maior integração com a 

sociedade através do fortalecimento de projetos que assegurem a sua inclusão como cidadão; 

  



 
4. TRANSPORTES: 
 
 

Implantação do Sistema BRT – o sistema utilizará vias segregadas e o modelo operacional 

de metronização, que permitirá maior velocidade, desempenho e modernidade alcançados com 

uma infraestrutura exclusiva. A mudança deverá se dar através de nova concessão ou PPP 

(Parceria Público Privada). 

Mobiliários Urbanos Adequados - as paradas de ônibus serão padronizadas e adequadas ao 

clima oferecendo conforto ao usuário. 

Logística de Veículos de Cargas – definir plano de trajetos e horários de circulação de 

veículos de cargas, de forma a equilibrar com os demais modais; 

Programa de Rotas Secundárias - identificar as principais ruas secundárias na malha viária 

da cidade que poderão dar maior fluidez ao tráfego de veículos. 

Implantação de Sistema Cicloviário – a partir de planejamento integrado aos demais 

sistemas a implantação de ciclovias permitirá integrar esse modal aos demais modais de 

transportes. 

Incentivo a Bicicletas, Scooters, Patinetes elétricos e Carros Compartilhados - 

incentivar Startup´s e empresas que implantem sistemas de bicicletas, patinetes e carros 

compartilhados. 

Projeto Calçada para Todos – a Prefeitura disponibilizará modelos de calçamentos através 

de ferramenta digital para situações variadas, de forma a impedir barreiras como desníveis e 

lixeiras; 

Urbanismo Tático – sistema de mudança de conscientização da forma de se deslocar entre 

os diversos pontos da cidade, com a priorização da Mobilidade Ativa, onde a prioridade deixa 

de ser o automóvel e passa a ser o Pedestre e Ciclista, incluindo, aí, a transformação de vias 

em calçadas, parklet´s e ciclofaixas; 

Centros de Bairros – potencializar a utilização de áreas comerciais em bairros, 

principalmente nos eixos de atividades, reduzindo os deslocamentos de pessoas a outras zonas; 

Implantação do Sistema Aquaviário – a implantação desse projeto potencializará não só o 

deslocamento pela orla de Manaus, encurtando caminhos e desafogando o trânsito e o 

transporte coletivo, mas também oferece ferramenta de enorme potencial turístico para a 

cidade. 

  



 
5. TURISMO E GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

Rota do Turismo – criar Plataforma Digital contendo todo o Calendário de eventos, roteiro 

de bares e restaurantes, pontos turísticos, galerias de artes e feiras criativas, com vistas a atrair 

turistas nacionais e internacionais que possam contemplar e valorizar a cultura local; 

Capacitação turística – incentivar ações junto à iniciativa privada para capacitação de 

pessoas que irão atuar no seguimento turístico, como: guias turísticos, motoristas 

transportadores, pessoal do ramo hoteleiro, das agências de viagens, dos pequenos 

comerciantes dos pontos turísticos, e da enorme gama de serviços que são prestados; 

Construção Civil - as barreiras burocráticas que emperram a aprovação dos estudos de 

viabilidade e aprovação de projetos imobiliários serão eliminadas nos órgãos de licenciamentos 

municipais, devendo tudo ser realizado através de plataforma digital; 

Polo de Inovação – o Centro de Manaus será palco da instalação de projetos de incentivo às 

atividades de pesquisa científica a fim de gerar inovação tecnológica, e consequentemente, a 

criação de novos modelos de negócios, novos ambientes que promovam o empreendedorismo 

e a inovação, e demais incentivos que facilitem o ambiente de negócios e de inovação; 

Parcerias Público-Privadas (PPP’s) - o município buscará parcerias com empresas privadas 

que se traduzam na oferta de geração de novos empregos, fortalecendo ações no âmbito das 

parcerias público-privadas (PPP’s); 

Microempreendedorismo - o microempreendedor deve ser incentivado para que acredite em 

seu próprio negócio, trabalhando por conta própria; 

Atividade Informal –o trabalhador informal (camelôs e feirantes) deverá funcionar em 

espaços adequados, devendo a Prefeitura apoiar seus negócios, através de galerias em bairros, 

que permitirão a descentralização das vendas; 

Desburocratização - através da utilização de verbas de P&D os serviços públicos serão 

informatizados e digitalizados, permitindo que a população acesse qualquer serviço sem o 

transtorno de se deslocar aos locais que prestam os mais variados serviços à coletividade; 

  



 
6. INFRAESTRUTURA  

 
 

Cumprir as metas dos serviços de Água e Esgoto – fazer a Concessionária cumprir o 

estabelecido no plano de água e esgoto definida em Contrato de Concessão. A Concessionária 

apresentará o plano de cobertura de água e esgoto para os próximos 4 anos para validação e 

acompanhamento pelo poder municipal; 

Qualidade dos serviços de Água e Esgoto – a Concessionária será cobrada para que preste 

o serviço com qualidade exigida, de acordo com os padrões e metas que são estabelecidas no 

Contrato de Concessão; 

Pavimento Nota 10 – as operações tapa-buracos e de recapeamento asfáltico obedecerão 

padrões de qualidade e durabilidade do pavimento, devendo contar com a ampliação do serviço 

de drenagem da malha viária; 

Programa de Coleta Seletiva – fortalecer campanhas nas escolas e junto à população para 

realçar a importância da coleta seletiva, pois a colaboração do cidadão é vital para o sucesso 

dessa ação; 

Campanhas de educação sobre descarte do lixo – serão feitas intensas campanhas 

educativas nas escolas para que todos tenham consciência dos problemas que o lançamento de 

lixo em locais impróprios pode causar, tanto à natureza, quanto à saúde da população; 

Eliminar lixeiras viciadas – será intenso o combate ao descarte irregular do lixo para evitar 

o aparecimento de pontos de lixeiras viciadas, que além de incomodar pelo mau cheiro, servem 

como condutores do lixo em direção aos bueiros e leitos dos igarapés, causando enormes 

problemas sanitários, ambientais e de saúde; 

Manaus Mais Limpa – a Prefeitura desativará o atual Aterro Sanitário e construirá novo 

complexo para tratar o lixo a partir da Carbonização, oferecendo excelente oportunidade de 

proteger a natureza, além do município ganhar dinheiro com a reciclagem e com a energia 

elétrica gerada a partir da Carbonização. 

 
  



7. ESPORTES / LAZER / CULTURA / JUVENTUDE 

 

Atletas de alto rendimento - incentivar a criação de novos atletas de alto rendimento, 

contribuindo não só para formar atletas de nível nacional, mas também, colaborando com a 

geração de emprego aos profissionais da área; 

Jogos estudantis municipais - criar os jogos estudantis municipais, incentivando a formação 

de equipes e times de diversas modalidades esportivas, representando a cidade de Manaus; 

Projetos esportivos - fomentar projetos sociais voltados ao esporte dentro da comunidade, 

além da utilização de quadras esportivas das escolas públicas como um campo de incentivo de 

práticas esportivas em horários pós aula; 

Circuito Olímpico - realizar parcerias com a iniciativa privada, afim de levantar recursos 

para construção de circuito olímpico na cidade, com quadras e espaços de treinamento para 

jovens potenciais oriundos da rede de ensino público ou privado; 

Atividades ao ar livre - aulas de dança e atividades físicas ao ar livre, contribuirão para um 

estilo de vida mais saudável para a população, além de reduzir o número de pessoas acometidas 

com doenças causadas pelo sedentarismo; 

Calendário de Eventos - criar um calendário anual de eventos culturais, como carnaval, boi 

bumbá, festas juninas e outros, prestigiando e priorizando os artistas, empreendedores e mão 

de obra local; 

Empreendedorismo cultural – incentivar os empreendedores para atuarem no ramo 

turístico gerando empregos em toda a cadeia turística formada pela rede hoteleira e os serviços 

de apoio como transporte, produção artesanal, alimentação regional, dentre outros; 

Valorizar o Caboclo – promover campanhas educacionais, com vistas a despertar nas novas 

gerações o sentimento do orgulho de ser “caboclo”, realçando nossa cultura no coração dos 

manauaras, relembrando nossas raízes; 

Cultura nas Escolas – criar programa de incentivo à cultura na rede escolar levando os alunos 

do ensino fundamental a uma imersão histórico-cultural realçando nossas belezas de forma 

heroica e marcante; 

Shows ao Ar Livre – incentivar teatros e shows ao ar livre utilizando os logradouros públicos 

das comunidades; 

Programa Estágio Remunerado – ampliar o Programa Municipal de Estágio Remunerado 

– PMER iniciando 2021 com a concessão de 3.000 bolsas de estágio remunerado para alunos 

matriculados em cursos de ensino médio e superior vinculados à estrutura de ensino público 

e particular. 

  



 
8. MEIO AMBIENTE 

 
 

Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus – fazer cumprir e fiscalizar as diretrizes 

estabelecidas no Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus, com a implementação dos 

Programas de proteção do Patrimônio Natural e o Programa de Proteção dos Cursos d’Água; 

Proteger áreas impróprias para ocupação – fortalecer as políticas de proteção de áreas de 

fragilidade ambiental e impróprias para ocupação, de forma a reduzir riscos e impactos 

socioeconômicos de inundações e de deslizamentos de encostas; 

Criação de Parques e Bosques - promover e incentivar a criação de parques com bosques de 

espécies nativas e corredores ecológicos e outras categorias de unidades de conservação; 

Recuperar áreas degradadas - desenvolver o plantio e a manutenção de vegetação nas áreas 

suscetíveis de erosão, promover a recuperação ambiental das áreas verdes e incrementar a 

arborização de logradouros e de equipamentos de uso público; 

Plano de Proteção das Margens dos Cursos d’Água - conter a degradação dos leitos dos 

igarapés priorizando a implantação do Plano de Proteção das Margens dos Cursos d’Água 

com ações de manutenção da permeabilização do leito dos igarapés, mantendo e recompondo 

a cobertura vegetal nativa e das matas ciliares em suas margens; 

Arborizar Manaus – criar um extenso programa de arborização da cidade propondo o uso de 

espécies nativas a serem utilizadas no paisagismo urbano e na arborização de vias e espaços 

públicos; 

Proteção ambiental – serão adotadas políticas de proteção e promoção do patrimônio 

ambiental, cujas ações se traduzirão em formas alternativas para o lazer, o turismo e a 

convivência social em seus entornos, com destaque para a implantação do Projeto de 

desenvolvimento sustentável da Bacia do Tarumã; 

Convênios para preservar bens turísticos - estabelecer convenio com o Ministério da Defesa 

para revitalizar o zoológico do CIGS e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

para resgatar o Bosque da Ciência no INPA, de forma a consolidá-los no circuito turístico da 

cidade; 

 
  



 
9. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

Enxugar a Máquina Pública Municipal – a atual estrutura administrativa vai ser 

readequada para cumprir os propósitos mais essenciais à população, com foco na saúde, 

educação e segurança. A proposta é torná-la mais enxuta e ter total transparência; 

Desburocratizar – serão disponibilizadas à população as ferramentas digitais necessárias para 

desburocratizar o acesso aos serviços, diminuindo o tempo de resolução dos problemas e 

combatendo a corrupção; 

Parcerias, concessões e privatizações para a infraestrutura -  a administração municipal 

estará voltada para buscar Parcerias Público-Privada (PPP’s), concessões e privatizações para 

implantar os projetos em setores fundamentais da infraestrutura e geração de empregos; 

Combate à corrupção - criar o maior programa anti corrupção dentre as cidades brasileiras; 

Canal de denúncia - Criar canal anônimo de denúncia contra corrupção para que a sociedade 

denuncie e questione gastos, medidas de contenção de gastos e apresentem sugestões. Será 

criado, também, um canal anônimo de denúncia interno para os servidores públicos; 

Tecnologias que ajudem a combater a Corrupção - serão feitos investimentos importantes 

em sistemas de monitoramento financeiro para combater crimes financeiros na gestão pública; 

Equilíbrio das contas públicas - todo rigor nos gastos será buscado para o real cumprimento 

da Lei Orçamentária, proibindo-se despesas desnecessárias e preços acima da média de 

mercado; 

Meritocracia – Os cargos de confiança serão escolhidos por mérito e eficiência, com seleção 

de currículos na sociedade para seu preenchimento; 

Controle e avaliação dos serviços – sistematicamente a administração fará avaliação de 

desempenho da gestão pública e suas políticas; 

Controle de Compras – constante monitoramento dos processos de licitação e compras das 

Secretarias. 

 


