
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

Encaminho para registro o Plano de Governo que irei executar com o apoio do 

povo manauara, caso eleito prefeito de Manaus em 2020.  

É um plano em construção, elaborado a partir da minha vivência e experiência 

como gestor e com a participação da população, propondo soluções aos 

problemas que enfrentamos no nosso dia a dia.  

São propostas exequíveis, sem comprometer as finanças do município e 

atacando os principais problemas do nosso povo. 

O mundo enfrenta, hoje, imensas dificuldades. Manaus precisa ter à frente 

alguém com experiência para enfrentar os efeitos da crise. Não poderia me 

acomodar diante dessa situação.  

Dediquei 40 anos de minha vida à gestão da coisa pública. Sou “ficha limpa” e 

tenho satisfação pelas conquistas alcançadas e que só foram possíveis porque 

tive o povo ao meu lado.  

Cumpri quatro mandatos como governador, três como prefeito e fui senador. 

Estou pronto para contribuir novamente, tendo ao meu lado como vice o jovem 

e atuante deputado estadual Wilker Barreto. 

Sou um homem desprovido de vaidade. Nesse coração caboclo reside grande 

gratidão ao meu povo. É esse sentimento que me motiva, mais uma vez, a 

colocar o meu nome à disposição para a construção de uma sociedade 

manauara mais humana, mais justa, onde a tecnologia esteja a serviço do 

cidadão.  

 

Acredito que juntos PODEMOS MAIS! 

 

Amazonino Mendes 

 

 

 

 

 



MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO 

Reorganizar o trânsito, desafogando os horários de pico, com aplicação de 

tecnologias de sincronização de semáforos e câmeras inteligentes, 

possibilitando a redução do tempo médio de deslocamento casa-trabalho. 

Reestruturar as rotas do transporte público, aliada à ampliação e modernização 

da frota. 

Organizar e ampliar as áreas de ciclovias, trazendo segurança aos ciclistas e 

motoristas. 

Implantar programa para recuperação de calçadas em Manaus.  

Aperfeiçoar o sistema de ordenamento de estacionamento no centro da cidade.  

 

 

SAÚDE 

Ampliar a cobertura de Atenção Básica, com atendimento humanizado e 

incluindo a oferta de novos laboratórios para exames, em áreas estratégicas. 

Reestruturar as Unidades Básicas de Saúde – com equipamentos, 

infraestrutura adequada e reforço de pessoal. 

Reativar e ampliar os serviços itinerantes de saúde, como as Carretas da 

Saúde, da Mulher e de Odontologia, e as Unidades Básicas de Saúde Fluviais. 

Implantar o Programa de Consultório de Rua. 

Ampliar o Programa Leite do Meu Filho, com novo levantamento para identificar 

a demanda pelo benefício. 

Implantar novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com atendimento 

voltado à dependência de álcool e drogas. 

Criar e implantar o sistema de prontuário eletrônico, nas Unidades Básicas de 

Saúde. 

Reestruturar o Centro de Zoonoses, para funcionar como Hospital Municipal 

Veterinário. 

Adotar mecanismos para redução dos índices das doenças negligenciadas 

(tuberculose, malária, dengue, zika, hepatite e outras). 

 



EDUCAÇÃO 

Criar o Programa Bolsa Infantil, ampliando a oferta de atendimento em creche 

para as famílias em vulnerabilidade social. 

Promover treinamento para professores e gestores em técnicas de educação a 

distância. 

Dotar as escolas de equipamentos tecnológicos. 

Implantar Programa Saúde na Escola, com acompanhamento da caderneta de 

vacinação e oferta de serviços de saúde bucal e ocular. 

Criar o Programa Escola Segura, em cumprimento aos protocolos sanitários 

necessários à segurança dos estudantes. 

Dotar a rede pública de mecanismos para o cumprimento das metas nacionais 

de avaliação escolar. 

 

 

SEGURANÇA 

Reestruturar a guarda municipal com a valorização dos servidores. 

Expandir a rede de iluminação pública nos bairros de Manaus. 

Implantar o Programa Ronda Comunitária Municipal. 

Instalar câmeras de segurança nas paradas e nos ônibus, para inibir os 

assaltos. 

Ampliar a proteção do patrimônio público municipal, de escolas, Unidades 

Básicas de Saúde, praças, parques e pontos turísticos. 

Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública. 

 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Retomar o Programa Direito à Vida, como reforço para o sustento das famílias. 

Incrementar ajuda financeira, minimizando a pobreza e aumentando a 

circulação monetária. 

Criar ação específica para resgate das famílias que estão em situação de rua.  



Realizar mutirões itinerantes de atendimento em diversas áreas da cidade, 

reunindo segmentos como saúde, emissão de documentos e oferta de trabalho. 

Ampliar o Programa de Habitação para famílias de baixa renda, em parceria 

com o governo federal e entidades representativas dos trabalhadores. 

Promover políticas de inclusão social, combatendo o preconceito de raça, 

gênero e religião. 

Ampliar a rede de atendimento e apoio social ao idoso. 

Ampliar o cadastro de famílias beneficiadas com tarifa social de água e 

energia. 

Fortalecer a rede de cuidados a Pessoa com Deficiência. 

 

 

MEIO AMBIENTE 

Executar ações de revitalização dos principais igarapés de Manaus. 

Ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto em cumprimento ao marco 

regulatório de saneamento. 

Adotar manejo adequado de resíduos sólidos com um novo aterro sanitário. 

Implantar programa de arborização e paisagismo nos espaços públicos. 

Expandir e tornar eficiente a coleta seletiva de resíduos, em parceria com as 

associações de catadores de materiais recicláveis. 

Desburocratizar e simplificar os processos de licenciamento ambiental. 

 

 

JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Recriar a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. 

Ampliar o Programa Bolsa-Atleta. 

Implantar programa de construção e requalificação de campos de futebol, 

quadras de esportes e áreas de lazer nos bairros e comunidades rurais. 

Desenvolver programa de acesso à internet em espaços públicos. 



Fortalecer os campeonatos interbairros, nas diversas modalidades esportivas 

de massa. 

Detectar, selecionar e apoiar talentos esportivos em bairros e comunidades. 

Modernizar as mini Vilas Olímpicas. 

 

 

CULTURA 

Promover o Festival de Municipal de Música e de Dança, para estimular os 

talentos artísticos locais.  

Criar o projeto Arte Itinerante, descentralizando as atividades artísticas e 

culturais para bairros e comunidade rurais, com apresentação de artes cênicas, 

música e dança. 

Revitalizar os parques municipais, ofertando serviços culturais e espetáculos a 

população mediante calendário.  

Implementar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, desburocratizando e 

ampliando o acesso aos profissionais da área. 

Manter e ampliar as ações culturais, como festivais juninos, Boi Manaus, Paço 

a Passo, Virada Cultural e outros, que fazem parte do calendário da cidade de 

Manaus. 

 

 

EMPREGO, RENDA E TURISMO 

Fortalecer a articulação em defesa do modelo Zona Franca de Manaus, 

estimulando o uso do potencial da biodiversidade, de forma a atrair empresas e 

investidores. 

Reativar o Banco da Gente, com linhas de crédito para empreendedores. 

Revitalizar as feiras e mercados, transformando-os em polos de atrativo 

turístico. 

Criar projetos com foco no primeiro emprego, visando a inserção dos jovens no 

mercado de trabalho.  

Incentivar a realização de grandes eventos e feiras internacionais, com 

calendário anual.   



Gerar trabalho e renda para os povos indígenas, em especial no artesanato, 

pesca e piscicultura, respeitando o conhecimento tradicional. 

 

 

GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA 

Adotar práticas de gestão pública pautadas na transparência e eficiência, com 

foco em resultados. 

Desburocratizar e aproximar os serviços públicos do cidadão. 

Criar mecanismos de controle na aplicação dos recursos públicos e de 

prestação de contas. 

Estimular a adoção de Parceria Público Privada no município. 


