
PLANO DE GOVERNO DO CORONEL MENEZES – 

PATRIOTAS 

 

EIXOS DE INTERVENÇÃO DO PLANO DE GOVERNO 

1) EDUCAÇÃO 

2) SAÚDE 

3) MOBILIDADE URBANA 

4) INFRAESTRUTURA URBANA 

5) HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

6) SANEAMENTO BÁSICO 

7) CULTURA E TURISMO 

8) SEGURANÇA PÚBLICA 

9) ASSISTÊNCIA SOCIAL 

10) EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TRABALHO 

11) ESPORTE E LAZER 

 12) GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DESBUROCRATIZADA E FOCADA NO 

APOIO AO SETOR PRIVADO PARA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS 

 

PARA CADA EIXO DE INTERVENÇÃO, TEREMOS DESAFIOS A SEREM 

ENFRENTADOS. NEM TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 

ENFRENTAMENTO E SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS, IDENTIFICADOS PELA 

EQUIPE, CONSTARÃO DO PLANO DE GOVERNO, CONSIDERANDO QUE 

MUITAS AÇÕES JÁ SÃO REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO ATUAL E 

OUTRAS DEPENDERÃO DE RECURSOS E PARCERIAS QUE PODEM NÃO 

SE VIABILIZAR. DIRETRIZ ÚNICA: A AÇÃO QUE FAZ DO PLANO DE 

GOVERNO TEM VIABILIDADE DE EXECUÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 



1. EDUCAÇÃO 

 

1.1. DESAFIOS: problemas estruturados em segmentos de gestão que 

impedem a realização das metas estabelecidas e das competências 

constitucionais do Município. 

 

1.1.1. Atender a Demanda por Vagas; 

 Colocando em funcionamento 09 creches, 06 CIMES e 01 EMEF; 

 Realizando chamamento público para aquisição de vagas na Educação 

Infantil para aluno de 04 e 05 anos; 

 Regularizando as escolas indígenas e anexar os Centros de Educação 

Indígenas como salas de aulas; 

 Criando, em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social, 

espaços para atendimentos das crianças imigrantes; 

 Transformando o Centro de Artes da Zona Leste em um Centro de 

Atendimento para crianças com necessidades especiais; 

 Construir um Centro de Atendimento para crianças com necessidades 

especiais na Zona Norte (EMEF PAULO GRAÇA). 

 

1.1.2. Melhorar a Infraestrutura das Escolas; 

 Reformando as escolas próprias através de Parcerias Público Privada 

entre a Prefeitura e as Empresas do Polo Industrial de Manaus; 

 Reformando os laboratórios de informática das escolas e adquirindo 

recursos tecnológicos para os professores (Operações de Crédito); 

 Implantando um sistema de segurança e vigilância presencial em todas 

as escolas (Guarda Escolar); 

  Implementando as condições sanitárias para a continuidade das aulas 

em 2021 (Pós-Pandemia); 

 Otimizando os serviços de Transporte Escolar (Rodoviário e Fluvial), 

adquirindo ônibus e lanchas; 

 Otimizando os serviços da Merenda Escolar (cardápio e distribuição);  

 Adquirindo material esportivo para as escolas. 

 

 

1.1.3. Valorizar os Profissionais da Educação; 

 Pagando as progressões por tempo de serviço e titularidade dos 

servidores; 

 Revisando o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração; 

 Melhorando o plano de saúde dos servidores 

(atendimento/especialidades); 

 Mantendo um reajuste salarial anual sempre acima da inflação; 

 Ofertando formação continuada em todas as áreas; 

 Pagando o 14º e 15º de acordo com as metas educacionais atingidas; 

 Ofertando atendimento Psicológico aos profissionais com síndromes 

Pós-Pandemia. 

 

1.1.4. Melhorar a Qualidade do Ensino. 



 Implantando 04 escolas Cívico-Militar nos CIMEs; 

 Mantendo o Programa de Avaliação de Desempenho dos estudantes; 

 Realizando um Processo Seletivo e Concurso Público para contratação 

de professores de Matemática e Ciências; 

 Realizando um Concurso Público para contratação de técnicos da área 

administrativa para a educação; 

 Realizando um Concurso Público para contratação de pedagogos; 

 Contratando estagiários para auxiliar no atendimento das crianças com 

necessidades especiais; 

 Mantendo o monitoramento dos Indicadores Educacionais; 

 Ofertando Formação Continuada (novas metodologias e tecnologia) para 

os professores; 

 Ampliando o atendimento do reforço escolar e recuperação da 

aprendizagem; 

 Ampliando o atendimento no ensino híbrido através do Programa de 

Educação Conectada do Ministério da Educação; 

 Priorizando as ações para Alfabetização na idade certa. 

 

 

2. SAÚDE 

 

2.1. Atender a Demanda pelos Serviços de Atenção Básica; 

 Implantando o Programa “Remédio em Casa”: entrega em casa dos 

remédios prescritos pelos médicos da Rede Municipal de Saúde, com 

acompanhamento de farmacêutico; 

 Implantando o Programa “Saúde do Homem”: implantação de serviços, 

de exames e de equipes de saúde que objetivam a prevenção e o 

tratamento, quando de competência do Município, das doenças típicas 

do homem, inclusive com a contratação de urologistas; 

 Ampliando o Programa de “Saúde do Mulher”: ampliação dos serviços, 

de exames e de equipes de saúde que objetivam a prevenção e o 

tratamento, quando competência do Município, das doenças da mulher. 

 Aumentando a amplitude do Programa Médico da Família: aumento das 

equipes de saúde da família, além de incluir algumas áreas de 

especialistas médicos no Programa. 

 Construindo e equipando o Hospital Municipal do Idoso, contratando os 

profissionais de saúde necessários para garantir o atendimento 



exclusivo ao público da terceira idade, tendo em vista o envelhecimento 

de nossa população de nossa Cidade e a inexistência desse 

atendimento especializado. 

 

2.2. Melhorar a Infraestrutura das Unidades Básicas e dos demais 

Centros de Saúde; 

 Reformando e equipando as UBS da Rede Municipal de Saúde para 

garantir o atendimento da população com qualidade, melhorando a 

infraestrutura tecnológica das UBS para garantir a integração de todos 

os centros de saúde da SEMSA. 

 

2.3. Valorizar os Profissionais da Saúde; 

 Iniciando estudos para a criação da carreira de estado de médicos e 

enfermeiros no Município, valorizando a carreira de médicos e 

enfermeiros do Município com a criação de cargos de carreira de estado. 

 

2.4. Melhorar a Qualidade do Atendimento à Saúde. 

 Iniciando o planejamento de médio e longo prazo da municipalização da 

saúde: expandindo e melhorando a qualidades dos serviços primários e 

secundários da saúde prestados pelo Município, deixando os serviços 

terciários de saúde para o Estado. 

 Implantando um sistema informatizado para integrar todos os serviços 

das Unidades Básicas de Saúde e demais centros de saúde da Rede 

Municipal.  

 

 

3. MOBILIDADE URBANA 

 

3.1. Melhoria da Infraestrutura Viária; 

 Construindo um viaduto na Rotatória da Feira do Produtor para resolver 

todos os problemas de engarrafamento daquela localidade, garantindo a 

integração do Distrito Industrial com a Zona Norte e com a Avenida das 

Flores; 

 Realizando estudos para: a) construção de uma passagem de nível no 

cruzamento da Avenida Humberto Calderaro com a Avenida André 

Araújo; b) construção de uma passagem de nível que integrará a 

Avenida Professor Nilton Lins e a Avenida Torquato Tapajós; c) 

construção de uma passagem de nível que permitirá o acesso direto da 



Ponta Negra ao Dom Pedro; d) construção de passagens de nível para 

solucionar o engarrafamento da Avenida das Torres com a Avenida 

Ephigênio Sales, com impactos na Avenida Cosme Ferreira e na 

Rotatória do Coroado; 

 Ampliando a rede viária para o melhor desempenho do transporte de 

massa, realizando pequenas intervenções viárias para garantir a 

redução do tempo de viagens e o melhor fluxo do trânsito. 

 

3.2. Melhoria do Transporte Público; 

 Criando corredores exclusivos de ônibus para maior fluidez do 

transporte coletivo público; 

 Garantindo a renovação gradativa da frota de ônibus de nossa Cidade, 

determinando que os novos ônibus sejam com ar condicionado; 

 Realizando estudos para a construção de novos terminais e/ou estações 

de desembarque/embarque que reduzam o tempo de viagem dos 

ônibus; 

 Realizando estudos para a redução dos custos da gestão administrativa 

e operacional do sistema de transporte coletivo com o objetivo de 

redução da tarifa praticada e dos subsídios do Governo Municipal. 

 

3.3. Melhoria do Trânsito; 

 Implantando sistema inteligente de controle de semáforos em tempo 

real: locomoção urbana mais eficiente, conforme o fluxo de veículos; 

 Implantando sistema inteligente de fiscalização, controle e operação de 

câmeras em conjunto semáforos inteligentes, visando dar maior fluidez e 

preferência às linhas de ônibus, além de permitir identificar os problemas 

diários decorrentes do trânsito com rapidez; 

 Construindo, em locais estratégicos, paradas seguras e Inteligentes 

integradas ao sistema de informação de linhas, itinerários e horários dos 

coletivos; 

 Construindo passarelas, especialmente, nas avenidas de maior 

circulação da cidade, garantido, assim, maior segurança aos pedestres e 

melhoria na fluidez do trânsito; 

 Expandindo e melhorando a sinalização vertical e horizontal para 

proporcionar uma melhor orientação ao motorista, reduzindo os 

acidentes de trânsito. 

 



3.4. Implantação de Ciclovias; 

 Ampliando a rede de ciclovias, integrando-as aos modais da cidade, 

realizando estudos para implantação gradativa de bicicletários, em toda 

a cidade, e outros equipamentos públicos de apoio ao ciclista, nos 

principais pontos da cidade. 

 

3.5. Implantação e Padronização de Calçadas e das Normas de 

Acessibilidade. 

 Fazendo ampla campanha publicitária, com ênfase nas redes sociais, 

para a desocupação das calçadas e para o cumprimento das regras de 

padronização de acessibilidade; 

 Implantando um amplo projeto de construção de calçadas nas vias do 

Município que estão sem esse equipamento urbano.   

 

 

4. INFRAESTRUTURA URBANA 

 

4.1. Melhoria e Expansão do Sistema viário 

 Melhorando a metodologia de asfaltamento e manutenção das vias da 

Cidade de Manaus, objetivando redução dos custos dessas operações e 

uma efetiva melhora da qualidade na prestação desses serviços; 

 Implantando o Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana 

(PROMURB) que terá como origem um estudo conjunto do IMMU, 

SEMINF e IMPLURB para pequenas intervenções viárias que 

melhorarão a mobilidade urbana de nossa Cidade (essas intervenções 

serão alargamentos de ruas, pontes, pequenas desapropriações, 

interligação de vias e ações afins). 

 

4.2. Expansão da Micro e Macrodrenagem 

 Realizando estudos para o mapeamento das áreas mais atingidas pelas 

inundações, iniciando um amplo programa de implantação de micro e 

macrodrenagens na Cidade, sendo que a implantação de novas ruas, ou 

o recapeamento de ruas já existentes, sempre que possível, deverão 

contemplar os projetos de micro e macrodrenagem. 

 

4.3. Rede de Abastecimento da Cidade 



 Realizando estudos para analisar a situação de todas as feiras e 

mercados do Município para implantação de um amplo projeto de 

reforma e revitalização das feiras e dos mercados municipais; 

 Implantação de um novo modelo de gestão, com consulta aos varejistas 

e feirantes, para a gestão das feiras e mercados. 

 

4.4. Equipamentos de Esporte, Lazer e Praças do Município 

 Realizando estudos para analisar a situação de todos os campos, 

quadras e espaços de esporte e lazer para definição dos equipamentos 

que serão reformados ou revitalizados; 

 Realizando estudos para analisar a situação de todas as praças dos 

Município para definição daquelas que serão reformadas ou 

revitalizadas, definindo ainda o órgão do Município responsável pela 

gestão e manutenção das praças; 

 Implantando um novo modelo de gestão, com consulta aos desportistas 

e moradores das áreas afetadas, para a gestão dos espaços públicos de 

esportes, utilizando, sempre que possível, as parcerias público-privadas 

para desonerar os recursos do Tesouro Municipal. 

 

 

5. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 Fortalecendo o Fundo Municipal de Habitação (FMH) para a captação de 

recursos, em especial do Governo Federal, para a realização dos 

projetos habitacionais da Prefeitura; 

 Realizando operações consorciadas com o setor privado, com 

participação também do Governo Federal, para reduzir os preços das 

unidades habitacionais destinadas ao público de baixa renda; 

 Realizando um mapeamento dos terrenos do Município elegíveis para a 

realização de projetos habitacionais, em parcerias com o setor privado 

ou com Governo Federal, destinados ao público de baixa renda; 

 Realizando um amplo programa de regularização fundiária no Município 

de Manaus, com a participação de todos órgãos e entidades da 

Administração Municipal envolvidos na questão. 

    

6. SANEAMENTO BÁSICO 

 Ampliando a rede de coleta e tratamento de esgoto para aumentar a 

cobertura desse serviço no Município; 



 Ampliação e melhoria da rede de abastecimento de água. 

 Implantando das determinações do novo marco legal do saneamento 

básico, decorrentes da Lei Federal n° 14.026, de 15 de julho de 

2020. 

 

 

7. CULTURA E TURISMO 

 Requalificando as feiras da Cidade de Manaus que tenham potencial 

para atração turística;  

 Buscando atrair a realização de eventos nacionais e internacionais, 

atraindo turistas e incentivando a geração de negócios por meio do 

turismo de cruzeiros, congressos, feiras e outros eventos; 

 Realizando estudos para a implantação do Balneário da Ponta Branca, 

envolvendo as áreas de arqueologia, geologia, meio ambiente, proteção 

do patrimônio histórico e outras áreas afins; 

 Implantando, em parceria com o setor privado, a construção de 5 

terminais de embarque turísticos na orla de Manaus: Tupé, Ponta Negra, 

Centro, Encontro das Águas e Marina do Davi; 

 Revitalizando a sinalização turística bilíngue da cidade de Manaus; 

 fortalecendo os editais de cultura como uma estratégia de Estado e não 

mais de governo, assegurando aos artistas e produtores culturais o 

repasse de recursos para viabilizar suas criações e garantindo maior 

acesso da população aos bens culturais; 

 Implantando espaços culturais com calendário permanente de atividades 

artísticas e culturais, fortalecendo a cultura, a geração de renda e o 

turismo; 

 Aperfeiçoando a Lei Municipal de Incentivo à Cultura; 

 Incentivando a habitação no centro histórico, em articulação com o 

Governo Federal, bem como, realizando projetos de investimentos para 

a requalificação de espaços ociosos; 

 Realizando a promoção turística de Manaus em grandes centros, 

nacionais e internacionais, com o objetivo de atrair turistas; 

 Articulando com o Governo Federal, e também o Estadual, para a 

retomada de um voo direto para Europa. 

 

 

8. SEGURANÇA PÚBLICA 



  

 Reestruturando a Guarda Municipal para integrá-la efetivamente à Lei 

13.022/2014, que aprovou o Estatuto Geral das Guardas Municipais do 

Brasil, tornando-a uma peça precípua na municipalização da segurança 

pública, como agente colaboradora;   

 Implantando o Centro Municipal de Comando e Controle – CEMUCC 

para o acompanhamento dos problemas de mobilidade urbana que 

venham a ocorrer como acidentes de trânsito, vias destruídas por força 

da natureza e até mesmo desvios que venham a ser feitos por obras ou 

em razão de eventos; 

 Implantação de sistema informatizado integrado para vigilância e 

segurança das áreas da educação, saúde e assistência social.  

 

 

 

9. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Criando o Programa CRAS itinerante, atendendo, de forma regular e 

sistemática, as comunidades mais afastadas e carentes da grande 

Manaus;  

 Fazendo um levantamento completo dos beneficiários dos programas de 

assistência social do Município, integrando com os cadastros do 

Governo Federal e Estadual, evitando cadastros fraudulentos e 

pagamentos às pessoas que não se enquadram mais nos parâmetros 

dos programas sociais; 

 Fazendo um levantamento completo dos pedintes da cidade de Manaus 

que ocupam os semáforos, objetivando estruturar uma política municipal 

para mitigação e superação dessa situação;      

 Criando mais abrigos temporários para pessoas em situação de rua; 

 Concurso público para a atender a demanda necessária de profissionais 

da Assistência Social no município; 

 Estruturando os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS 

para melhorar o atendimento à população demandante desses serviços; 

 Promovendo parcerias com as Organizações da Sociedade Civil para o 

desenvolvimento de projetos de Proteção Social para famílias em 

situação de vulnerabilidade social e risco; 

 Promover ações de cidadania itinerante nas comunidades. 

 



 

10. EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TRABALHO 

 Implementando o Plano Transformador da Economia Digital, por meio de 

ações necessárias ao desenvolvimento do Polo Digital de Manaus, com 

o objetivo de atrair empresas de inovação e startups, gerando emprego, 

renda e o desenvolvimento da economia local; 

 aperfeiçoando o projeto de implantação do Distrito de Inovação no 

Centro Histórico de Manaus; 

 Apoiando e fortalecendo as atividades desenvolvidas pelas empresas do 

Polo Industrial de Manaus (PIM), sendo atuante na atração de novos 

investimentos e de novas empresas; 

 Apoiando o surgimento e o desenvolvimento de novas matrizes 

econômicas, em especial da economia criativa, economia solidária e do 

setor de tecnologia e comunicação; 

 Utilizando os recursos do FUMIPEQ (Fundo Municipal para Apoio à 

Micro e Pequena Empresa) para apoiar as atividades dos pequenos 

empreendedores, em especial de startups e segmentos afins; 

 Determinando que uma pequena parcela das aquisições e contratações 

do Município, em observância da legislação vigente, sejam destinadas à 

micro e pequenas empresas; 

 Realizando cursos de novas ocupações, para reinserção do trabalho ao 

mercado de trabalho, ou de atualização para os trabalhadores, 

preferencialmente com parcerias público-privadas, observando-se 

sempre as novas demandas do mercado de trabalho; 

 Realizando cursos de gestão de negócios para micro e pequenos 

empreendedores, preferencialmente com parcerias público-privadas.  

 

 

11) ESPORTE E LAZER 

 Recriando a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMJEL) para 

elaboração e execução da política municipal de esportes e lazer, 

compensando eventuais aumentos de despesa pela extinção de outros 

cargos públicos e afins; 

 Levando a política municipal de esporte às escolas e centros de 

educação do Município, ocupando nossas crianças e jovens com a 

prática desportiva; 

 Utilizando os espaços desportivos do Município para a integração do 

idoso às práticas esportivas e de lazer, com apoio de outras secretarias 

e outras entidades da Administração Municipal. 



 

 

12) GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DESBUROCRATIZADA E FOCADA NO 

APOIO AO SETOR PRIVADO PARA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS 

12.1. Desburocratização 

 Implantando o projeto de automação dos processos e de digitalização do 

legado de arquivos do IMPLURB, agilizando as análises e as 

autorizações das novas demandas e digitalizando o legado de arquivos 

para utilização num sistema informatizado integrado; 

 desburocratizando e automatizando o licenciamento de empresas com 

implantação de projeto de melhoria do sistema de licenciamento 

integrado de empresas do Município;  

 implantando um cadastro de dados georreferenciado e multifinalitário de 

todos os órgãos e entidades da Administração Municipal, permitindo que 

a tomada de decisão dos gestores seja baseada em informações 

seguras e atualizadas; 

 reestruturando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAS) 

com a contratação de novos servidores, valorização dos atuais 

servidores e modernização administrativa, com implantação de sistemas 

informatizados e desburocratização dos processos, para o cumprimento 

da política nacional de meio ambiente, dotando-a de condições para 

análise célere das solicitações de licenciamentos ambientais. 

12.2. Gestão Pública Eficiente 

 Melhorando a arrecadação per capita dos tributos municipais sem 

aumento da carga tributária, objetivando o crescimento da arrecadação 

por meio da eficiência do aparelho arrecadador do Município baseada 

em modelo de gestão por resultados; 

 Melhorando a capacidade de arrecadação das entidades integrantes da 

Administração Indireta do Município, reduzindo a necessidade de 

transferência de recursos do Tesouro Municipal; 

 Aperfeiçoando os processos de captação de recursos não onerosos, da 

União e do Estado, e onerosos, realização de operações de crédito para 

investimentos, priorizando a captação de recursos junto ao Governo 

Federal, via política dos ministérios ou mediante as emendas 

parlamentares;  

 aumentando a capacidade de investimentos do Município, na ótica dos 

recursos do Tesouro Municipal, declarando uma verdadeira guerra ao 

desperdício de recursos públicos, em especial no custeio administrativo 

da Prefeitura de Manaus; 



 Implantação do Programa Municipal de Sustentabilidade e Combate ao 

Desperdício, o qual tem por objetivo reduzir drasticamente os gastos da 

Administração com as contas de energia, água, combustível e telefonia, 

além de incentivar e promover a utilização de práticas sustentáveis 

voltadas para a preservação do meio ambiente, como a utilização da 

energia solar; 

 Implantação de programa voltado para a melhoria do clima 

organizacional e qualidade de vida dos servidores municipais, por meio 

do qual a Administração irá “cuidar” do servidor, observando seu direito 

às progressões salariais, desenvolvimento profissional, necessidades 

médicas, sociais e culturais; 

 Melhoria dos processos de compras e aquisições do Município, 

centralizando, sempre que possível, as aquisições e contratações em 

escalas que garantam os preços mais competitivos, garantindo também 

a contínua capacitação e atualização dos servidores dessa área de 

atuação, integrando aos processos de aquisição a gestão dos estoques, 

para evitar desperdícios e desvios, gerando economias que serão 

direcionadas para a realização de investimentos na Cidade; 

 Implantação de cadastro único para os beneficiários dos programas 

sociais do Município, evitando fraudes e desvios de finalidade, além de 

economizar recursos para serem utilizados em mais beneficiários 

desses programas; 

 Reduzindo o número de prédios alugados na Administração Municipal, 

buscando utilizar os prédios próprios da Prefeitura, e realizando 

parcerias com a União para cessão de prédios do Governo Federal que 

serão utilizados pela Prefeitura; 

 Reduzindo a frota de veículos alugados para a gestão administrativa do 

Município, e quando for o caso para a gestão finalística, implantando a 

utilização de sistemas de aplicativos para o transporte de servidores 

entre as secretarias, reduzindo os valores gastos com locação de 

veículos e com combustível. 

 

12.3. Manaus Integrada 

 implantando projeto em que as secretarias do município trabalharão 

numa base de dados Integrada e unificada que proporcionará aos seus 

usuários uma resposta rápida e eficiente, com a utilização de serviços 

ofertados em canais digitais na Internet, além disso, desburocratizando e 

tornando ágeis os serviços que continuarão sendo ofertados no modelo 

presencial; 

 Fortalecendo a cidadania digital por meio da efetiva participação da 

Prefeitura na Rede Comunitária de Educação e Pesquisa e numa 

infraestrutura pública federal de fibra ótica de alta velocidade instalada; 



  integrando as escolas municipais, e demais unidades escolares, numa 

rede tecnológica municipal que vai proporcionar o acesso à internet com 

banda larga e internet sem fio; 

 reduzindo custos e burocracia com os sistemas de gestão, e dos demais 

serviços ofertados, dos órgãos e entidades da Administração Municipal, 

integrados e com fortalecimento da centralização das informações com 

atuação preditivas para diminuição de custos e maior eficiência no 

atendimento ao público;  

 Disponibilizando 100% dos serviços públicos online via internet;  

 Criando um portal para facilitar a interação da cidadania digital com os 

dados públicos municipais que vão estar abertos; 

 Estimulando a formulação colaborativa de políticas públicas com 

ferramentas disponibilizadas online na internet para registro de 

problemas, demandas e construção de comunidades de colaboração em 

torno de questões de interesse público;  

 Promovendo a criação de uma nuvem privada para fornecimento de 

recursos Tecnológicos as secretarias e parceiros do Projeto Manaus 

Integrada. 

 

 


