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Cresci numa casa de madeira, alugada no bairro da raiz. Estudei no 
Milburges. Nunca passei um dia de fome, mas também nunca passei a pão 
de ló. Vi minha vó trabalhando de domingo a domingo pra que jamais faltasse 
pão em nossa mesa. Aprendi cedo que tendo nascido pobre, a única forma 
de conseguir uma vida melhor seria através de estudo e trabalho.

Aos 14 anos fui trabalhar numa pequena fábrica de balas de 
mangarataia. Por ser comunicativo, logo me tornei vendedor pelas ruas de 
Manaus. Aos 15 anos descobri uma entidade que oferecia gratuitamente 
cursos a jovens e dava vale transporte e lanche. Matriculei-me, fiz o curso e 
logo em seguida comecei a trabalhar como office boy pelas ruas do centro de 
Manaus. Eu queria mais. Eu queria melhorar de vida.

Naquela época, havia a crença de que as escolas do centro 
ofereciam melhor ensino que as de bairro, então busquei estudar no centro. 
Foi um período difícil, pois nem sempre havia vale transporte pra ir e voltar. 
Era comum voltar a pé pra casa.

No centro, estudei no Francisco Albuquerque. O prédio da escola era 
absurdamente precário. Aprendi então, na prática, que somente com 
organização e luta poderíamos ter coisas melhores. Fui eleito presidente do 
grêmio estudantil e conquistamos o prédio onde hoje funciona a escola. 
Posteriormente fui eleito vice-presidente da UMES e liderei as lutas pela 
estabilização do sistema de bilhetagem eletrônica, vigente até hoje em 
Manaus, e que pôs fim aos sucessivos ataques à meia passagem.

Ser uma cidade com novos paradigmas? Manaus pode!

Há décadas Manaus vive sob o jugo dos mesmos governantes. 
Vezes juntos, vezes separados, mas sempre do mesmo lado.

O Brasil vive um momento em que é imprescindível que afirmemos 
nossas posições e deixemos claro quem está de qual lado. 

Sempre estive ao lado do povo, afinal, do povo sou.

Sou prova viva de que oportunidades podem mudar a vida das 
pessoas. É por saber do valor de cada pessoa, e do quanto oportunidades 
podem fazer a diferença na vida delas, que quero ser prefeito. Quero 
oferecer a Manaus um novo paradigma.

Ser uma cidade com oportunidades para todos? Manaus pode.
Ser uma cidade com qualidade de vida? Manaus pode.
Ser uma cidade mais eficiente? Manaus pode.

 

 

 

 

Marcelo Amil 

Candidato a prefeito de Manaus 

A ESPERANÇA AINDA MAIS VIVA.
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É necessário mudar o paradigma administrativo 
de Manaus. 
Manaus possui hoje uma população estimada em 
2.219.000 pessoas. É imprescindível que a 
administração municipal seja descentralizada 
para que possa estar mais próxima da população 
e oferecer uma resposta mais rápida à solução 
dos problemas da cidade. Nestes espeque, 
propomos instituir Centros de administração 
zonais e o conselho acadêmico manauara.

Novas diretrizes 
administrativas? Manaus 

pode.

O centro de administração zona será um ponto de 
referência administrativa dirigido por um 
administrador e composto por um membro de 
cada pasta da administração direta. 
Este modelo de gestão replicará a estrutura 
administrativa do município em cada zona, porém 
com a proximidade e agilidade de tomada de 
decisões que uma metrópole precisa.
Manaus terá sete centros de administração 
zonais. Norte 1, norte 2, leste 1, leste 2, oeste, sul 
e rural.

Centro de 
administração zonal

O conselho acadêmico será composto por 
membros indicados pela UFAM, UEA, um de cada 
u n i v e r s i d a d e  p a r t i c u l a r  e m  r e g u l a r 
funcionamento na cidade, um representante 
indicado por cada conselho prossional 
devidamente estabelecido em Manaus.
O objetivo deste conselho é trazer a academia pra 
dentro da administração municipal prestigiando a 
produção de conhecimento manauara e 
aproveitando o potencial intelectual de nossas 
universidades.

Conselho acadêmico 
manauara
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Propomos triplicar o número de equipes da ESF, o 
que alcançaria um total de 672 equipes, e 
atenderia 100% da população manauara.

Dados de nota técnica do MS apontam que 77% 
dos Manauaras dependem exclusivamente do 
SUS para acesso à saúde.
Apesar de Manaus possuir um teto de 1047 
equipes da estratégia de saúde da família, hoje 
possuímos somente 224 equipes efetivadas, que 
atendem um total de 36% da população.

Saúde básica para todos? 
Manaus pode.SAÚDE
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Diversicação de modal

M a n a u s  p o s s u i  h o j e  u m a  f r o t a  d e 
aproximadamente 1500 ônibus, sendo destes 
1300 operantes.
Precisamos diversicar o modal através da 
construção de portos na colônia Antônio Aleixo, 
Puraquequara e tar umã, t ranspor tando 
passageiros até o porto do São Raimundo através 
de lanchas. Esta medida por si reduziria a 
necessidade de ônibus circulando na cidade, o 
que ajudaria a desafogar o já tão assoberbado 
trânsito manauara.

Transporte coletivo de 
qualidade? Manaus pode.

Hoje as empresas são remuneradas por 
passageiro transpor tado. Essa forma de 
remuneração assegura o lucro ao empresário 
independente da qualidade do serviço prestado, 
anal, quem precisa usar o ônibus, vai usá-lo, 
mesmo que ele esteja lotado ou sem qualidade. 
Propomos a remuneração por quilômetro rodado. 
Assim, as empresa teriam mais interesse em 
manter sua frota funcionando plenamente, pra 
que pudessem rodar mais quilômetros e assim 
t e r í a m o s  ô n i b u s  m e n o s  l o t a d o s ,  e 
consequentemente com mais qualidade e 
pontualidade.

Mudança de forma de remuneração das 
concessionárias de transporte coletivo

Linha 1 do VLT

Manaus já possui demanda e necessidade 
de transporte sobre trilhos. Propomos a 
construção da linha 1 do VLT, veículo leve 
sobre trilhos, partindo do Viver melhor da 
barreira, chegando até o coroado através 
da avenida das flores/torres. É possível 
buscar financiamento internacional até 
mesmo a fundo perdido através de ações 
estratégicas com nações amigas que 
promovem estudos sobre a Amazônia.

TRANS
POR

TE
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Simultaneamente, realizaremos concurso público para provimento de cargos necessários 
ao funcionamento da máquina administrativa educacional.

Valorização do servidor

Propomos assegurar a progressão horizontal dos prossionais da educação, já prevista 
em lei, mas por vezes desrespeitadas pelo poder público, obrigando os servidores a irem à 
justiça para fazer valer o direito à progressão que a lei já os assegura.

Manaus é uma cidade do mundo. Temos em nossa capital exemplos de educação bem 
sucedidos de escolas mantidas pela iniciativa privada e pretendemos expandir esse 
modelo. Vamos buscar junto às maiores empresa do mundo, convênios para a 
manutenção de escolas infantis de tempo integral, que são o modelo educacional mais 
profícuo já experimentado.

Convênio com grandes universidades mundiais

Universidade Municipal de Manaus

A universidade municipal de Manaus oferecerá cursos superiores 100% gratuitos, em 
modalidade EAD. 
Manaus possui hoje cerca de 17 mil alunos no ensino médio. A oferta de cursos 
superiores em modalidade EAD, como já existente em diversas instituições de ensino 
superior privado permitirá ao município a universalização do ensino superior, 
assegurando formação gratuita a todos os manauaras que queiram cursar uma faculdade.

Manaus on line

A internet é uma ferramenta indispensável. Manaus vai oferecer internet gratuita e de 
qualidade em praças e espaços públicos da cidade.

Recriação da secretaria de juventude

A juventude de Manaus deve ser tratada com prioridade pelo município. É cuidando a 
infância e juventude que de forma sólida, reduzimos as mazelas sociais e a criminalidade. 
Manaus deve ter uma secretaria exclusivamente voltada às questões da juventude.

Educação de qualidade? Manaus pode.

EDU
CA
ÇÃO
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Propomos construir 12 creches municipais no 
edifício garagem, no centro de Manaus. Esta 
medida atenderia direta e imediatamente as mães 
e pais trabalhadoras(es) do centro de Manaus 
além, dos moradores da zona centro sul.
Identicação e desapropriação de imóveis 
abandonados na cidade para a construção de 
creches.

Manaus possui hoje apenas 16 creches em 
funcionamento. 

Creches? Manaus pode.CRECHES
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A segurança pública é competência do governo 
estadual, mas a prefeitura pode e deve agir para 
colaborar com a segurança de nossa cidade.
Manaus possui hoje um efetivo de menos de 500 
guardas. Propomos expandir esse número para 
2.000 guardas, através de concurso público já 
em 2021.
Além da expansão, a guarda deve ser provida de 
treinamento e equipamentos que permitam 
contato e interação imediata com a polícia militar, 
visando o acionamento desta força quando 
necessário. A guarda atuante em praças, escolas 
e espaços públicos contribuirá com o aparato 
policial do estado que terá maior mobilidade para 
atuar onde ele é efetivamente necessário.

Segurança? Manaus pode.

SEGURANÇA
PÚBLICA
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O município dispõe de poucas ferramentas para a 
geração de emprego, porém, tem inúmeras 
possibilidades de promover e estimular a geração 
de renda.
Através de integração entre as secretarias de 
esporte (que será recriada), e a de cultura, serão 
promovidos eventos semanais em pólos de 
eventos nas zonas da cidade. Esses eventos 
permitirão a venda regulamentada de água, 
bebidas, alimentos, souvenirs, etc, o que 
proporcionaria aos moradores da comunidade 
alternativa de renda.

O CECOMIZ já foi um grande símbolo do 
comércio manauara. Propomos requerer do 
governo federal a administração da área para 
reconstruir o galpão posterior, que era o maior, de 
forma modernizada, destinado a atender aos 
p e q u e n o s  c o m e r c i a n t e s  q u e  a l i  s e 
estabeleceriam. Esta medida permitira também a 
reconstrução do saudoso teatro Cecomiz, 
destruído no incêndio de 2009.

Geração de renda pra 
população? Manaus pode.

Reconstrução do CECOMIZ

GERAÇÃO
DE RENDA
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Recriação da secretaria municipal de esportes

Neste ano de 2020 a secretaria municipal de 
espor tes foi extinta, sendo incorporada à 
secretaria de educação. Propomos restaurar a 
secretaria municipal de esportes.

Criação da copa Manaus de futebol sub 17

A copa Manaus de futebol sub 17 será uma 
competição custeada pela prefeitura municipal 
nos moldes da copa São Paulo de futebol sub 17. 
O evento movimenta a hotelaria, gastronomia, 
serviços, geração de renda, e serve como vitrine 
do município, além de valorizar o esporte local.

Apoio às federações desportivas

O esporte no Brasil, é feito em sua grande maioria 
por apaixonados abnegados. O valor social do 
esporte é conhecido por toda a sociedade e o 
apoio às federações que efetivamente promovem 
de maneira séria o desporto deve ser assegurado 
pelo município. Algumas condições de vericação 
de idoneidade devem ser aplicadas, como por 
exemplo, a realização de competições regulares 
há pelo menos 5 anos e tribunal de justiça 
desportiva devidamente constituído.

Esporte e qualidade de vida? 
Manaus pode.
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Construção do teatro municipal de Manaus

Manaus possui diversos espaços históricos 
abandonados em nosso centro histórico. 
Propomos desapropriar esses espaços históricos 
e abandonados, restaurá-los, e utilizarmos 
centros de cultura, e no maior deles, erguer o 
teatro municipal de Manaus.

A revitalização do centro histórico de Manaus é 
uma necessidade antiga e urgente. Propomos a 
captação de recursos para revitalização através de 
editais publicados pelo governo federal, bem 
como através da busca por convênios no exterior. 
A ampliação do efetivo da guarda municipal 
permitirá que ocupemos as praças e espaços 
municipais no centro, garantindo a segurança dos 
visitantes e tornando o coração de Manaus uma 
opção de lazer segura para os manauaras e 
turistas.

Revitalização e humanização do centro histórico 
de Manaus

Feirinha da Getúlio Vargas

Nos mesmo moldes da feira da Eduardo Ribeiro, 
propomos criar a feirinha da Getúlio, nos sábados 
à tarde, no trecho entre a 24 de maio e a sete de 
setembro, sentido praça da polícia.

Cultura e arte? Manaus pode.

CULTURA
E ARTE
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Troca de notas scais

O município não pode monopolizar o fomento 
cultural e esportivo. Propomos criar e estimular 
um programa de troca de notas scais emitidas 
pela SEMEF, por tickets para eventos culturais, 
ar tísticos e/ou despor tivos à escolha do 
contribuinte.

Píer da Manaus moderna

A avenida Manaus moderna é hoje um ponto 
altamente degradado da cidade. Propomos a 
revitalização da Manaus moderna através da 
construção de um píer na Manaus moderna com 
praça de alimentação e praça de serviços, 
devidamente protegido pela guarda municipal e 
com espaços de exibição ar tística com 
programação contínua e regular.

Projeto Grandes praças

As opções de lazer e produção cultural de 
Manaus hoje se limitam ao largo de São 
Sebastião e à Ponta Negra. Isso deve crescer. 
Propomos a construção de grandes parques nos 
bairros, semelhantes ao modelo adotado na 
cidade de Boa Vista/RR que culminou na 
construção da praça das águas. Os parques 
serão devidamente protegidos pela guarda 
municipal e terão espaços de exibição artística 
com programação contínua e regular.
         o Grande praça na zona sul
         o Grande praça na zona norte
         o Grande praça na zona leste
         o Grande praça na zona oeste
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