
Eu, __________________________________________________________________________________ (_____________) (sigla do partido) 

me comprometo a promover os itens selecionados abaixo em meu mandato como

 ______________________________________________________________. 

O signatário desta carta de compromissos pode, se for o caso, indicar diferentes percentuais nas 

metas estabelecidas  pelo Movimento Ficha Verde.  Neste caso, um espaço adicional é fornecido 

imediatamente após a meta proposta, para que possa ser indicado qual compromisso o 

candidato assume.

CONSERVAR E DESPOLUIR NASCENTES E IGARAPÉS
 � Implementar um Programa Permanente de Restauração Ecológica e Conservação de 

Nascentes, Igarapés e Mata Ciliar, despoluindo pelo menos 10%  (_________) dos igarapés de 

Manaus até 2020.

 � Ampliar em 100% (_________) o número de domicílios urbanos ligados a rede de esgoto no 

período de 4 anos .

 � Implementar campanhas de educação ambiental e limpeza nos igarapés de Manaus com 

metas anuais  até alcançar  lixo zero em 2020.

 � Revisar as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico de Manaus quanto a coleta e 

tratamento de esgoto sanitário e apresentar relatórios anuais de progresso.

PROTEGER ÁREAS VERDES E AS ESPÉCIES AMEAÇADAS
 � Criar e implementar o Corredor Ecológico Central do Sauim-de-Coleira e apoiar a criação de dois 

corredores urbanos no Tarumã-Ponta Negra e no Distrito Industrial.

 � Implementar o IPTU Verde para estimular a manutenção das áreas verdes pela iniciativa privada.

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
 � Adotar conceitos de arquitetura sustentável para a construção de edifícios públicos

          — Uso racional de energia, manejo de água pluvial, redução do uso de materiais com alto      

           impacto ambiental, não aquisição de materiais de origem ilegal e gestão apropriada dos resíduos.

 � Adotar a “Licitação Sustentável”, que considere parâmetros ambientais nas compras públicas 

de produtos e serviços.                                                                                                                                                  

— Utilizar pelo menos 50%  (_________) dos recursos financeiros repassados ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) para aquisição de produtos alimentícios da agricultura familiar 

para abastecimento da merenda escolar.

 � Implementar um Programa de Agricultura Urbana e Hortas Comunitárias, em parceria com 

organizações da sociedade civil.

FOMENTAR A EDUCAÇÃO E CULTURA PARA SUSTENTABILIDADE
 � Destinar pelo menos 10%  (_________) da carga horaria anual do ensino público para atividades de 

educação ambiental, com foco no desenvolvimento sustentável, incluindo a formação de professores.

 � Apoiar as iniciativas de valorização da cultura e de artistas locais.

COMPROMISSOS PARA A QUALIDADE DE VIDA E
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MANAUS

“A MANAUS DOS MEUS SONHOS”
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AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GOVERNANÇA PÚBLICA PARA 
ALCANÇAR OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 � Aumentar os espaços de participação popular deliberativos, de forma que 

pelo menos 50%  (_________) das secretarias municipais tornem esses espaços 

mais relevantes e importantes para o aprimoramento de politicas públicas.                                                                                                                  

— Os espaços devem ter regularidade e participação das esferas de interesse social e 

ambiental da cidade e devem ter ampla divulgação.

 � Destinar pelo menos 2% (_________) do orçamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

 � Elaborar, até 2017, Plano Municipal para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

com metas anuais para 2020 e relatórios anuais de progresso publicados na internet.

PLANO  DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
 � Elaborar e implementar um Plano Municipal de Mudanças Climáticas que contemple um 

programa permanente de adaptação e combate às enchentes, incêndios e queimadas na 

cidade, especialmente em áreas de maior risco e vulnerabilidade socioambiental.

PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA
 � Implementar pelo menos 5 (___________) rotas de ciclovias exclusivas na cidade e incluir ciclovias 

nas novas avenidas. 

 � Implementar pelo menos uma rota de transporte público com veículos de baixa emissão de 

poluentes na atmosfera

 � Implementar um programa de padronização de calçadas em 70% (_________) dos bairros da 

cidade de Manaus

COMBATER AS PRINCIPAIS FORMAS DE POLUIÇÃO SONORA E DO AR
 � Elaborar e implementar um Plano Municipal de Monitoramento da Qualidade do Ar do 

Município de Manaus.

 � Implementar medidas regulares de monitoramento e controle da poluição sonora e do ar.

RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 � Ampliar a abrangência da Coleta Seletiva de lixo em pelo menos 50% (_______) em relação a 2016.

 � Implementar e fiscalizar o cumprimento da logística reversa no Polo Industrial e do setor 

comercial de Manaus, incluindo os acordos setoriais.

 � Apoiar as associações de catadores ampliando em pelo menos 50% (_______) sua participação na 

gestão de resíduos sólidos no município em relação a 2016. 

 � Elaborar e aprovar Projeto de Lei que obrigue 100% (_______) dos condomínios a terem coleta 

seletiva de resíduos.

Espaço para completar com compromissos adicionais  que não estejam

contemplados pela agenda do MoFV: 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Local, data e assinatura do candidato
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