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INTRODUÇÃO

   Este  Plano de Governo apresenta as principais propostas do

candidato a Prefeito Ricardo Nicolau e do candidato a Vice-Prefeito

Dr. George Lins , para a administração municipal de Manaus no

período de 2021 a 2024 . 

    O  plano em questão traduz o anseio de uma gestão realmente

comprometida com as necessidades e desejos da população

manauara . Trata-se de um conjunto de propostas de Políticas Públicas

com ampla visão de desenvolvimento social , considerando ideias

inovadoras e a busca por integração e parcerias com entidades

públicas e privadas , prezando sempre pela responsabilidade social .

      Manaus como capital do Amazonas , concentra mais da metade da

população do Estado , da mesma forma concentra quase 80% do PIB

do Amazonas . Por esses e outros motivos é considerada uma grande

metrópoles , contudo não vem sendo tratada como merece , pois a

cidade carece de um alinhamento em desenvolvimento urbano e

desenvolvimento social , para só então combater com competência as

desigualdades sociais existentes .

      Os candidatos entendem e almejam implementar uma gestão

atreladas aos valores como trabalho , transparência , responsabilidade ,

realismo , consistência , criatividade e , acima de tudo , planejamento .

Esses são os valores que deverão caracterizar uma administração forte

e verdadeiramente comprometida com os anseios da população , pois

já é marca da trajetória política dos candidatos Ricardo Nicolau e Dr.
George Lins .
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EDUCAÇÃO



1 .  EDUCAÇÃO

Com a maior folha salarial da Prefeitura de Manaus, a SEMED possui
aproximadamente 20 mil servidores, em sua maioria professores que
necessitam de atualização de progressão.

Manaus obteve avanços nas notas do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), contudo a capital não possui o protagonismo no ranking
do próprio Amazonas, ocupando o 2º lugar nos Anos Iniciais e o 5º nos Anos
Finais.

Outras preocupações que precisam ser consideradas pela Gestão Municipal
são carência de creches na cidade e a queda constante nas matrículas do
Ensino Fundamental desde 2014, perdendo cerca de 15 mil vagas. 

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Combater a evasão escolar dos últimos anos e elevar a qualidade do ensino
básico, a partir do fomento necessário para o desenvolvimento dos docentes
e discentes. É importante integrar outros setores da gestão pública, da
economia e a própria sociedade no processo educacional, fortalecendo a
formação de cidadãos que valorizem sua cultura, a prática esportiva e
alimentem o desejo de desenvolvimento da sua cidade.

PROPOSTA

PRINCIPA IS  AÇÕES
Rever e atualizar o Plano Municipal de Educação Básica;

Rever o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração;

Pagamento de 14º e 15º salários a profissionais da Educação mediante
cumprimento de metas pré-definidas;
Construir complexos escolares da creche ao 9º ano do Ensino Fundamental;
Construir creches municipais, considerando as prioridades e necessidades das
zonas de Manaus;
Ampliar o número de vagas em creches municipais;
Reavaliar o Programa Pedagógico;

Implementar aulas de reforço para os alunos da rede municipal de educação;

Criar programas de reforço para estudantes nos horários intermediários;
Implementar a "Biblioteca Digital" e mecanismos modernos na rede
municipal de educação;

Aproveitar os espaços físicos das escolas municipais no período noturno para
cursos de nível superior à distância e semipresenciais, técnico e profissionalizantes;
Adaptar alguns colégios municipais em Colégios Militares aproveitando a
experiência de militares da reserva, principalmente em áreas de riscos;
Garantir o fardamento e o kit escolar para todos os alunos;
Facilitar o acesso a escolas da Zona Rural;
Passe livre para alunos matriculados;
Pagar bônus do FUNDEB.
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SAÚDE



2 .  SAÚDE

Manaus possui valor alto de Mortalidade Infantil (14,52 óbitos por mil nascidos
vivos). A capital amazonense ocupa o 40º lugar no Ranking Estadual e 2.018º
no Ranking Nacional de Mortalidade Infantil.

O sistema de saúde municipal precisa ser reavaliado e revitalizado, pois ficou
escancarado a incapacidade e ineficiência dos serviços de saúde de Manaus
durante o período de enfrentamento da Pandemia do Covid-19.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Garantir que a população seja assistida, independente da sua localidade, com
qualidade e com planejamento futuro para a redução de endemias e do
número de mortalidade infantil, fortalecendo a presença da rede pública
municipal de saúde em todas as zonas administrativas. Cuidar da mulher
manauara, combatendo o câncer de colo de útero e mama, a partir do
diagnóstico precoce e do tratamento ideal e imediato.

PROPOSTA

Construir o primeiro Hospital da Prefeitura de Manaus, voltado a cirurgias eletivas;
Construir um Pronto-Socorro Odontológico 24 horas, em cada zona da cidade;

Construir uma nova Maternidade Municipal para partos de alto risco, com 150 leitos;
Rever e atualizar o Plano Municipal de Saúde;

Implementar o "Projeto Saúde da Mulher";
Implementar o "Projeto Check-up da Família";

Implementar o "Projeto Saúde sem Fronteiras", para implantar prontuário
eletrônico interligar unidades da rede municipal de saúde;

Implementar o "Projeto de Saúde Escolar" voltado aos estudantes da rede
municipal de educação;

Ampliar a capacidade da Maternidade Moura Tapajós para 150 leitos;     
Ampliar a cobertura real da saúde básica para 100%;

Ampliar a cobertura do atendimento odontológico para 85%;

Ampliar serviços da rede credenciada (privada) para consultas médicas e
procedimentos de saúde estendendo o horários e dias de atendimento;

Criar um Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) em cada zona administrativa
da cidade, com ambulatório de especialidade, exames de imagens e laboratoriais;
Criar o Centro de Reabilitação Física e para Sequelas pós Covid-19;

Criar o Centro Municipal de Reabilitação para Dependentes de Químicos;
Criar aplicativo de busca rápida dos medicamentos disponíveis gratuitamente
nas unidades municipais de saúde;

Criar aplicativo de agendamento online;

Integrar os sistemas de atendimento para eliminar as longas filas e esperas
por consultas, exames e procedimentos;
Adotar a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo para pacientes crônicos;
Adotar novos serviços de acompanhamento de pacientes por telemedicina.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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3. INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

O transporte público de Manaus passa por problemas urgentes de
financiamento para garantir salário e evitar greves. Em 2019 o prefeito
decretou uma “intervenção financeira” e afetou diretamente as contas das
empresas. A prefeitura bloqueou totalmente o acesso dos empresários aos
recursos arrecadados pelo sistema de transporte de passageiros e, por isso, as
empresas estão acumulando dívidas e com pouco incentivo para melhorar a
qualidade do serviço oferecido.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Entregar qualidade e eficiência nos serviços de transporte público de Manaus,

bem como garantir que a cidade esteja sempre limpa e organizada, com
asfaltamento de qualidade e duradouro, sinalizações novas e adequadas,

locais e prédios públicos bem preservados e aproveitados, entre outras
melhorias que contribuam para o desenvolvimento da qualidade de vida da
população.

PROPOSTA

Implementar o Plano Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana;

Construir a Nova Manaus Moderna;

Construir uma opção de entretenimento para zonas Norte e Leste da cidade
(semelhante a Ponta Negra);

Ampliar o atendimento à limpeza urbana e da rede de esgoto e bueiros;
Ampliar e melhorar o serviço de iluminação pública, com apoio de tecnologia
e da participação do cidadão;

Cobrar o cumprimento de contrato das empresas de transporte;

Propor e executar projetos para novos eixos viários, viadutos e passagens de
níveis para desafogar o trânsito;

Implementar o Passe Livre Estudantil;
Reavaliar a viabilidade da Faixa Azul;
Revitalizar praças, escolas, calçadas e locais públicos e de lazer;
Revitalizar a malha viária de Manaus com asfalto com garantia técnica
mínima de 5 anos;
Asfaltar vias secundárias nos bairros;
Melhorar as vias de acesso aos portos da cidade;

Implantar sinais inteligentes para agilizar o trânsito com uso de inteligência
artificial e sensores;
Propor estudo para alargamento das vias principais de Manaus;
Construir novos recuos, alargamentos e retornos;
Construir recuos para ônibus;
Ampliar direitas livres, principalmente nas vias principais;
Aumentar o número de ciclofaixas;
Renovação de frota velha e ultrapassada de ônibus;
Criar o aplicativo para passageiros de ônibus.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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4 .  JUVENTUDE ,  ESPORTE  E  LAZER

Segundo o Ministério da Saúde, 57,6% da população da capital amazonense

está com excesso de peso e 23,8% obesos. Isto é extremamente preocupante

já que Manaus ocupa o 1º lugar no ranking com mais obesos, caminhando na

contramão da saúde e longevidade.

Outra trágica preocupação é o aumento da criminalidade e do crime

organizado, que tem cada vez mais assediado jovens e até crianças de

grandes capitais como Manaus, que está posicionada geograficamente na

rota do tráfico de drogas e entorpecentes.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Promover oportunidades da prática de esportes distintos, bem como a

incorporação de novos hábitos mais saudáveis que promovam melhorias

imediatas na qualidade de vida do cidadão manauara, em especial da

juventude de Manaus.

PROPOSTA

Implementar o Plano Municipal de Juventude, Esporte e Lazer;

Recriar a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer;

Implementar o "Projeto Academia Social", ampliando o acesso da população

de baixa renda a academias particulares credenciadas;

Implementar o "Projeto Professor de Rua", para que professores de Educação

Física orientem os usuários de academias ao ar livre;

Implementar o "Projeto Drogas Zero" em parceria com a Saúde e Educação;

Implementar o "Projeto de Combate ao Sedentarismo e Obesidade", com foco

nas Escolas Municipais;

Implementar o "Projeto Escola de Portas Abertas", que fará a abertura dos

complexos esportivos no período noturno, para a prática esportiva;

Construir 2 academias ao ar livre em cada zona da cidade;

Credenciar academias de diversas modalidades esportivas que já executam

projetos sociais;

Credenciar os grupos de ciclistas, bem como incentivar a adesão da atividade; 

Reformar e reaver o controle de todas as quadras, campos e complexos

esportivos da Prefeitura, organizando horários e tornando aberto ao público;

Incentivar a prática de atividades esportivas como forma de prevenção contra

doenças como diabetes, AVC  e hipertensão; 

Regulamentar o funcionamento de quadras das escolas, bem como os

campos comunitários com planejamento, controle e segurança.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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5 .  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Nos últimos anos a assistência social não teve a atenção devida, com uma

carência de projetos e ações efetivas para o desenvolvimento social. Além

disso, o desenvolvimento urbano de Manaus não acompanha o

desenvolvimento social, o que aumenta a desigualdade de renda e acesso à

infraestrutura básica.

Manaus tem apresentado quase nenhum desenvolvimento social e isto se dá

por uma junção de fatores como o abandono escolar, baixa escolaridade,

aumento do desemprego, aumento da violência doméstica, aumento da

circulação de drogas entre os jovens, mais famílias em vulnerabilidade social,

entre fatores.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Combater a desigualdade social, promovendo condições aos cidadãos de

Manaus obterem vida com dignidade, preservando e garantindo seus direitos

fundamentais como acesso à educação de qualidade, inclusão no mercado

de trabalho, acesso à moradia segura, entre outros. 

PROPOSTA

Criar a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

Implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Social;

Implementar o "Projeto Municipal de Habitação";

Implementar a Casa de Acolhimento, voltada aos cuidados com o idoso;

Ampliar o atendimento do Programa Bolsa Família e corrigir inconsistências; 

Estudar o atendimento aos moradores de rua e desabrigados com a utilização

de prédios públicos abandonados na zona central de Manaus;

Combater, junto a Segurança Pública, a violência doméstica e contra mulher;

Combater, junto a Segurança Pública, o preconceito e violência contra

gêneros, raça e religião;

Criar a Rede de Mulheres Segura, com apoio de tecnologia e de grupos já

consolidados;

Criar a Rede de Apoio à Dependentes Químicos, em parceria com entidades

religiosas;

Criar a Rede de Apoio e Cuidados com o Idoso;

Credenciar e apoiar as associações e organizações comunitários (corte e

costura, artesanatos, etc.);

Fortalecer a iniciação escolar de crianças até 5 anos;

Apoiar no atendimento das necessidades básicas de famílias de alta

vulnerabilidade social;

Apoiar no cadastro de famílias na Tarifa Social para reduzir a conta de energia;

Buscar acesso ao gás de cozinha mais barato para famílias carentes.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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6 .  TRABALHO  E  RENDA

O Amazonas como um todo depende economicamente das indústrias

instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) e da agropecuária no sul do

Estado. Manaus não está alienado a esta realidade, pois concentra mais de

80% de todo o PIB do Estado.

Contudo é preciso pensar em diversificar a matriz econômica da capital

amazonense, que demonstra vocação além da indústria. Caso contrário

Manaus fica vulnerável aos efeitos negativos diante de crises econômicas, tais

como  altos índices de desemprego e o aumento da informalidade.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Fortalecer e aquecer a economia manauara em distintos setores, por meio de

apoio à Economia Criativa, criação efetiva de um Polo Digital e de Inovação,

incentivos a inovação das indústrias do PIM, priorizando compras

institucionais de micro e pequenos empreendedores, entre outras ações. 

Incentivar a abertura de novos postos de trabalhos formais, bem como

desburocratizar a formalização de novos negócios, visando facilitar a vida dos

empreendedores, empregadores e empregados, bem como gerar novas

oportunidades no mercado formal, fortalecendo a economia de Manaus.

PROPOSTA

Criar o Distrito da Economia Popular de Manaus;

Implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico;

Implementar o "Projeto Bolsa de Iniciação ao Trabalho", para jovens

estudantes (com idade de 14 a 18 anos);

Implementar alternativas econômicas que estimulem a produção de bens e

insumos para o consumo local, reduzindo a necessidade de importação;

Criar o Centro de Apoio à Gestão para MEI, Microempresários e

empreendedores;

Modernizar e padronizar as feiras de produtores e feiras itinerantes;

Facilitar e agilizar os procedimentos de licenças municipais para novas

empresas, reduzindo seus prazos;

Apoiar a consolidação do Polo Digital e de Inovação de Manaus;

Incentivar abertura de empresas MEI;

Oferecer cursos de curta duração para empreendedores, MEI e Pequenas

Empresas;

Ampliar a defesa da Zona Franca de Manaus, com iniciativas permanentes de

divulgação nacional.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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7 .  ZONA RURAL

A Zona Rural de Manaus é muito extensa. Para se ter uma ideia ela ultrapassa

os 50 quilômetros na BR 174 sentido Manaus-Presidente Figueiredo,

chegando a ter mais de 20 mil moradores. Mesmo diante deste cenário a

Zona Rural está completamente esquecida há anos pela gestão pública e

nunca houve uma política específica para a área.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Integrar os produtores rurais à economia urbana de Manaus, promovendo a

regularização fundiária, o acesso à infraestrutura básica e à créditos e taxas

reduzidas. Promovendo condições justas de competitividade aos produtores

da Zona Rural de Manaus.

PROPOSTA

Implementar o Plano Municipal de Produção Rural;

Implementar o "Projeto de Integração dos Produtores Rurais à Economia

Urbana";

Implementar o "Projeto de Regularização Fundiária da Zona Rural";

Implementar o "Projeto de Capacitação do Produtor Rural";

Recuperação da malha viária para escoamento de produção;

Auxiliar no transporte e comercialização da produção, evitando os

atravessadores;

Garantir a compra de insumos para abastecer escolas e hospitais;

Promover a venda dos produtos ao Governo do Estado, empresas diversas e

indústrias do PIM; 

Incentivar a produção de peixes para atender a demanda de consumo local;

Firmar parcerias com instituições financeiras para conceder créditos a taxas

reduzidas;

Promover eventos e feiras para venda da produção rural;

Atrair indústrias e agronegócios para o município;

Firmar parcerias com entidades para melhorar a produtividade rural (Ex.:

MAPA, EMBRAPA, SEPROR, etc.);

Estimular a produção dos produtos com maior relevância;

Estimular o manejo e sustentabilidade na produção rural;

Estimular a automatização e/ou mecanização na produção rural;

Firmar parceria com produtores para combater queimadas e o

desmatamento ilegal e ocupações irregulares.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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8 .  CULTURA E  TURISMO

O Amazonas recebe milhares de turistas todo ano, inclusive uma grande

quantidade oriundos de fora do país, mas que em sua maioria visitam o

Estado no intuito de conhecerem e terem uma experiência na "Amazônia".

Portanto, Manaus possui um grande potencial turístico por estar na rota do

do turismo Amazônico, mas isto não é aproveitado e a cidade apenas serve

de caminho. Isto enfraquece a identidade cultural de Manaus. 

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Fortalecer a cultura manauara, considerando e valorizando os hábitos,

costumes e crendices da população local. Simultaneamente trabalhar a

difusão da cultura e imagem de Manaus como atrativo para o turismo

nacional e internacional, despertando todo o potencial turístico da capital

amazonense.

PROPOSTA

Implementar o Plano Municipal de Cultura e Turismo;

Implementar o "Projetos Visite Manaus";

Integrar oficinas de teatro e danças nas escolas;

Criar o Sistema Municipal de Cultura;

Desburocratizar e ampliar o acesso aos recursos provenientes da "Lei

Municipal de Incentivo à Cultura";

Criar acordos de cooperação técnica junto às universidades da Pan Amazônia;

Criar a Pinacoteca Municipal de Manaus;

Criar Pacote Turístico de Manaus para agências de turismos;

Criar a Rede de Turismo de Manaus com todos os players do setor;

Criar e divulgar o calendário cultural anual com eventos acessíveis a todos

em espaços públicos;

Criar e divulgar roteiros de passeios turísticos e gastronômicos de Manaus;

Reativar o Museu do Porto;

Reativar o Fundo Municipal de Turismo;

Valorizar a Cultura Hip-Hop;

Promover eventos culturais nos bairros, com participação e organização

da comunidade (criar o senso de pertencimento);

Promover os trabalhos de artistas locais em escolas, praças e locais de lazer público;

Valorizar a cultura e culinária amazonense nas escolas;

Ampliar e dar continuidade aos projetos que deram certo (Ex: Passo a Paço);

Ampliar e assegurar apoio institucional aos Festivais Juninos, Carnaval, Boi

Manaus, Festival Passo a Paço, Réveillon, Natal em Manaus, entre outros;

Estabelecer Manaus como a grande metrópole amazônica não só em

termos de tamanho da população e economia, mas também como

grande capital da cultural da Amazônia.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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9 .  MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE

Manaus tem problemas graves quando se trata de meio ambiente, pois cerca
de 88% da população não tem saneamento básico e 27% não tem acesso a
água potável, sem contar a precária arborização da cidade que proporciona
uma incidência de ondas de calor com riscos para graves problemas de pele.

Ainda há as constantes queimadas e desmatamentos ilegais na zona rural. 

Tudo isso impacta na saúde pública o que consequentemente gera custos à
Prefeitura de Manaus, que inviabilizam novos investimentos em áreas
essenciais.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Construir uma sólida política municipal de sustentabilidade e preservação do
meio ambiente, bem como tornar Manaus uma cidade modelo de
recuperação igarapés, áreas verdes e arborização urbana.

Educar e conscientizar a população da importância de preservar o meio
ambiente e cuidar da cidade, considerando o papel do cidadão no legado a
ser deixado.

PROPOSTA

Implementar o Plano Municipal de Preservação do Meio Ambiente;

Implementar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos;

Implementar o "Projeto de Arborização de Manaus";

Implementar o "Projeto Recicla Mais", voltado aos resíduos sólidos;

Implementar o "Projeto Igarapés Limpos";

Fortalecer e estimular a cadeia mercadológica de resíduos sólidos;

Criação de uma política municipal de sustentabilidade;

Desburocratizar licenciamento ambiental, limitando em 30 dias o prazo
máximo para manifestação do poder público;

Reduzir débitos e tributos de indústrias, agroindústrias e produtores rurais
por incorporarem práticas de preservação ambiental com resultados;

Ampliar e aprimorar a rede de esgoto e tratamento, firmando parceria com
a empresa responsável;
Retirar os despejos de materiais (lixos) nos igarapés e esgotos, para
revitalização;

Estudar novo local para construção de um Aterro Sanitário;

Transformar o Lixão em Aterro Controlado;

Buscar apoio e parcerias internacionais, visando acabar com a poluição dos
rios e igarapés de Manaus;

Firmar parcerias para sistematizar o licenciamento ambiental;
Fortalecer a educação ambiental no ensino básico.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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10 .  SEGURANÇA PÚBLICA

A insegurança tomou conta a um tempo da capital amazonense. São muitos
roubos e furtos todos os dias no transporte público, nas vias e espaços
públicos, nos estabelecimentos e comércios. Muitos casos são acompanhados
de violência por parte dos criminosos.

Além da criminalidade assustar, existe um forte crescimento na violência
contra a mulher. Só em 2019 foram mais de 10.600 boletins de ocorrência e
mais de 3.600 medidas protetivas. A mulher, em especial a manauara, precisa
ser respeitada e ser protegida com urgência.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Garantir que a Guarda Municipal esteja equipada e bem preparada para
atender as demandas de segurança da população. Fazer da comunidade e do
cidadão manauara o principal aliado no combate à criminalidade.

Criar um canal seguro de comunicação direta e exclusiva de atendimento e
proteção à mulher, no combate a violência doméstica e na prevenção de
novos casos de feminicídio.

PROPOSTA

Implementar o Plano Municipal de Segurança Pública;

Substituir a Casa Militar para Secretaria Municipal de Segurança Pública;

Armar a Guarda Municipal de Manaus com armas de fogo e eletrochoques
(taser);
Ampliar em 1.000 por ano o efetivo da Guarda Municipal de Manaus;

Instalar câmeras de reconhecimento facial nos ônibus e em pontos
estratégicos da cidade;

Instalar Botão do Pânico em todos os ônibus com aviso no exterior dos coletivos;
Criar uma rede de câmeras interligadas a todos os organismos de Controle
de Segurança Pública;

Criar a Patrulha Comunitária, com duplas de guardas municipais em
viaturas equipadas com câmeras;

Criar a Rede de Proteção à Mulher;
Firmar parceria com infraestrutura para implantar e ampliar a iluminação
pública em LED em 100% da cidade;

Firmar parcerias para ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar;
Modernizar e informatizar todos os aparatos de segurança;

Aproximar a Guarda Municipal do cidadão manauara;

Prestar apoio permanente ao Conselho Tutelar para emergências.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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1 1 .  GESTÃO  PARTIC IPATIVA

O cidadão brasileiro como um todo tem se tornado cada vez mais
participativo, não apenas do processo eleitoral, mas também da própria
gestão pública, exigindo e cobrando transparência e responsabilidade com a
destinação dos recursos públicos.

Isto torna claro a carência que ainda existe em tornar a gestão pública algo
de fácil acesso e entendimento por todos. É fundamental que o gestor atual
esteja engajado em cumprir com suas propostas e apresentar os resultados à
população que lhe creditou o voto.

DIAGNÓSTICO  E  CARÊNCIA

Tornar a gestão municipal transparente e de fácil entendimento. Incentivar a
participação ativa do cidadão manauara, facilitando o acesso a informações e
aos gestores municipais, bem como o próprio Prefeito, tornando assim o
cidadão parte do processo de gestão municipal.

PROPOSTA

Implementar o "Projeto Gestão Comunitária";

Implementar o Orçamento Participativo e a divulgação dos valores de IPTU
de forma georreferenciada;

Cortar gastos e reduzir custeios em até 50% da Prefeitura, redirecionando
recursos poupados para investimentos em áreas prioritárias;

Revisar todos os contratos, com apoio de equipe técnica de projetos;

Propor reforma administrativa e redução de contratos;

Descentralizar a Prefeitura para cada uma das seis zonas da cidade, com
coordenadores dos principais serviços públicos;

Criar o Centro de Distribuição Unificado, priorizando compras via Sistema
de Registro de Preços (SRP), para todos os órgãos municipais;

Criar e disponibilizar a Carta de Serviços aos Cidadãos;

Criar o aplicativo Gestão Participativa;

Criar e divulgar a agenda positiva de reuniões com lideranças e populares
nos bairros e comunidades;

Criar uma agenda de audiências públicas programadas;

Criar os Centros Administrativos de Manaus e reduzir custos com aluguéis;

Modernizar o Portal da Transparência com informações completas,

ampliadas e atualizadas;

Implantar rotina de transmissão ao vivo nas redes sociais dos recebimentos
de materiais;

Disponibilizar meios fáceis para recebimento de queixas, críticas,

propostas, elogios e outros;

Disponibilizar dados e informações da gestão dos recursos públicos em tempo real.

PRINCIPA IS  AÇÕES
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PLANO DE
GOVERNO
MANAUS

2 0 2 1  -  2 0 2 4

RICARDO NICOLAU
Candidato a Prefeito

DR. GEORGE LINS
Candidato a Vice-Prefeito


