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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório consolida o conjunto de informações colhidas junto à sociedade 

capixaba no âmbito das Audiências Públicas do Orçamento 2019, cujo registro foi 

realizado por meio da ferramenta online Orçamento em Rede. 

 

Importante esclarecer que a redação das propostas apresentadas neste 

relatório seguiu padrão adotado pela Secretaria de Estado de Economia 

e Planejamento (SEP), privilegiando clareza, concisão e estilo. Algumas das 

sugestões apresentadas pela sociedade precisaram passar por readequação de 

linguagem a fim de dar homogeneidade ao documento sem, contudo, comprometer 

as ideias-força constantes de cada uma das 1016 contribuições colhidas.  

 

Com amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, as AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

constituem uma forma de participação e controle popular sobre a administração 

pública. Visam informar, promover o debate, esclarecer dúvidas e questionamentos 

da população e, sobretudo, ouvir opiniões e captar propostas de solução para os 

principais desafios enfrentados pela sociedade capixaba. 

 

As propostas foram coletadas a partir das 10 microrregiões de planejamento do 

Estado, de modo a subsidiar a administração estadual na elaboração da Lei 

Orçamentária Anual 2019 com questões sensíveis à população. 

 

A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) é o instrumento de planejamento de curto 

prazo, compatível com o Plano Plurianual (PPA), utilizado pela administração pública 

para estimar todos os recursos que serão arrecadados (receita), e fixar os valores a 

serem gastos (despesas) em um determinado exercício financeiro. 

 

O site Orçamento em Rede (www.orcamento.es.gov.br) é a plataforma 

tecnológica que recepcionou o diálogo com a sociedade em torno das áreas 

temáticas e desafios da LOA 2019. Seu acesso pôde ser feito por meio de 

computadores e também por smartphones e tablets. 
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A ferramenta trazia os 37 desafios identificados durante a realização do 

Planejamento Estratégico 2015-2018 do Governo do Estado, divididos em dez 

temas: Educação; Saúde; Segurança, Justiça e Defesa Social; Desenvolvimento 

Social; Desenvolvimento Econômico; Infraestrutura Logística; Desenvolvimento 

Urbano e Regional; Meio Ambiente e Agricultura; Turismo, Cultura e Esporte e 

Gestão Pública. Após escolher um dos temas, o cidadão poderia destacar os 

desafios que julgasse mais relevantes e enviar quantas propostas quisesse para 

cada tema escolhido. Não houve imposição de limite nas participações do cidadão, 

podendo o mesmo realizar propostas e destacar desafios em todos os temas, 

quantas vezes considerassem necessário. 

 

Além do acesso via internet, foram realizados cinco encontros presenciais, 

abrangendo as 10 microrregiões do Estado. Nessas reuniões foram disponibilizados 

computadores para que os cidadãos tivessem acesso ao Orçamento em Rede e 

pudessem contribuir com suas propostas, além de debater e dialogar com os 

representantes das secretarias de estado de maior relevância em cada conjunto de 

microrregiões. 

 

Os encontros presenciais contaram com a participação de gestores de diversos 

órgãos do Governo Estadual para ouvir a sociedade. 

 

QUADRO I: CALENDÁRIO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS DAS AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS – LOA 2019  

MICRORREGIÃO MUNICÍPIO DATA 

Centro Oeste 
Colatina 14/06/2018 

 Noroeste 

Rio Doce 
Linhares 15/06/2018 

Nordeste 

Central Sul 

Cachoeiro de Itapemirim 21/06/2018 Caparaó 

 Litoral Sul  

 Central Serrana 
Santa Maria de Jetibá 28/06/2018 

Sudoeste Serrana 

Metropolitana Vitória 29/06/2018 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 
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O conteúdo deste relatório, além de divulgado na internet para garantir o acesso de 

toda população capixaba, foi encaminhado aos órgãos do Governo para servir de 

subsídio para a elaboração dos orçamentos setoriais. 

A avaliação das propostas levantadas levará em conta: 

- pertinência dentre as competências do Governo do Estado: serão 

consideradas para compor o orçamento as propostas adequadas às competências 

do Governo do Estado, sendo incabíveis no orçamento estadual matérias de 

competência de outros entres, sejam do Governo Federal ou dos Municípios. 

- viabilidade técnica e econômica: para compor o orçamento as propostas devem 

ser tecnicamente exequíveis e devem estar adequadas às realidades orçamentárias 

do órgão executor e do governo estadual. 

- potencial de impacto ao conjunto da população: terão prioridade de execução 

as propostas com maior capacidade de modificação da realidade de seu público 

alvo. Isso quer dizer que propostas com maior potencial transformador terão 

precedência àquelas de menor impacto. 

- caráter regional: as audiências públicas possuem caráter regional. Dessa forma, 

sugestões que apresentem ações de governo que extrapolem os limites municipais, 

tendo impacto junto ao conjunto da microrregião, terão primazia em relação às 

propostas de abrangência municipal. 
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1. RESULTADOS DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE  

 

A Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP) organizou, no mês de 

junho de 2018, as Audiências Públicas como forma de ouvir a sociedade e coletar 

suas contribuições para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2019. 

 

Uma das diretrizes estratégicas do Governo, destacada no Planejamento Estratégico 

2015-2018, é o Governo em rede com a sociedade. Nesse sentido, e em 

alinhamento com demais diretrizes deste Planejamento, a SEP lançou o site 

Orçamento em Rede, ferramenta que subsidiou as Audiências Públicas do 

Orçamento 2019. 

 

Participaram das Audiências Públicas do Orçamento 2019: 

 403 pessoas presentes nos 5 Encontros Presenciais; 

 381 usuários cadastrados no site, esses representando 55 municípios. 

 

Ao todo foram contabilizadas 1.016 propostas e 1.098 desafios foram destacados 

por microrregião. 

 

Apresentamos, a seguir, os resultados consolidados da participação da sociedade 

nas Audiências Públicas do Orçamento 2019. Anexo a este relatório encontram-se 

detalhadas a metodologia, a dinâmica de trabalho realizada e o critério de 

regionalização adotado.  

 

  



 

8 

 

1.1 TEMAS DESTACADOS PELA SOCIEDADE 

 

O gráfico I apresenta uma síntese da participação da sociedade nas Audiências 

Públicas, consideradas as suas contribuições em termos de temas destacados, 

organizados por área de resultados e microrregiões. 

 

A área de resultado, ou tema, que obteve maior número de destaques foi Educação, 

com 186 destaques totais (em todas as microrregiões), ou 16,9% das participações. 

Em segundo lugar vem Infraestrutura Logística, com 179 (16,3%), seguida pela 

Saúde, com 172 (15,7%). 

 

Na área Educação a microrregião com maior contribuição foi a Rio Doce, com 44 

destaques, ou 23,7% do total de destaques do tema. Em segundo lugar, a 

microrregião Metropolitana, com 42 destaques (22,6%), e em terceiro a Central Sul, 

com 33 destaques (17,7%). 

 

Na área de Infraestrutura Logística, a segunda em termos de destaques, a 

microrregião com maior número de participações foi a Central Serrana, com 94 

destaques (52,5%), seguida pela microrregião Rio Doce, com 18 (10,1%), e pela 

Metropolitana, com 13 destaques (7,3%). 

 

A área de Saúde recebeu o maior número de destaques dos participantes da 

Microrregião Rio Doce, com 53 destaques, que respondem por 30,8% das 

participações. Seguem as participações das microrregiões Metropolitana, com 45 

destaques (26,2%), e Noroeste, com 21 destaques (12,2%). 
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GRÁFICO I - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE POR ÁREA DE RESULTADO E MICRORREGIÃO – TEMAS DESTACADOS 

 

    Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019.  
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QUADRO II: DEMONSTRATIVO GERAL DE DESTAQUES POR DESAFIO, 

IDENTIFICADO O TEMA 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura 
rodoviária 

Infraestrutura Logística 152 13,8 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 

humanizados 
Saúde 54 4,9 

Elevar a qualidade do ensino e 
aprendizagem na rede pública 

Educação 51 4,6 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 51 4,6 

Inovar e potencializar a economia dos 
setores turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e Esporte 45 4,1 

Ampliar a resolutividade e cobertura da 
rede primária de saúde 

Saúde 39 3,6 

Promover cultura, esporte e turismo com 
foco na inclusão social 

Turismo, Cultura e Esporte 38 3,5 

Ampliar a proteção social e a garantia dos 
direitos humanos aos segmentos 

vulneráveis 
Desenvolvimento Social 36 3,3 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e Defesa 

Social 
36 3,3 

Elevar a eficácia da educação de jovens e 
adultos 

Educação 35 3,2 

Qualificar o jovem para o mercado de 
trabalho 

Educação 35 3,2 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 33 3,0 

Promover a sustentabilidade das 
propriedades rurais, estimulando a 

agregação de valor da produção 
agropecuária 

Meio Ambiente e Agricultura 33 3,0 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento Social 32 2,9 

Reduzir a extrema pobreza Desenvolvimento Social 32 2,9 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 32 2,9 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades 

produtivas 
Meio Ambiente e Agricultura 31 2,8 

Ampliar e conservar a cobertura florestal 
do Estado 

Meio Ambiente e Agricultura 29 2,6 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 28 2,6 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de 
portos, aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura Logística 27 2,5 

Ampliar a cobertura de saneamento 
básico 

Desenvolvimento Urbano e 
Regional 

22 2,0 

Diminuir o tempo de deslocamento das 
pessoas nas cidades 

Desenvolvimento Urbano e 
Regional 

22 2,0 

Melhorar a qualidade e eficiência dos 
serviços públicos 

Gestão Pública 22 2,0 

Promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional do servidor público 

Gestão Pública 22 2,0 

Atrair e promover novas oportunidades 
de negócios para geração de emprego e 

renda 
Desenvolvimento Econômico 21 1,9 

Universalizar a destinação adequada dos 
resíduos sólidos urbanos 

Desenvolvimento Urbano e 
Regional 

18 1,6 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e Defesa 
Social 

18 1,6 

Melhorar a qualidade do ar e da água Meio Ambiente e Agricultura 17 1,5 

Aprimorar a transparência das 
informações e os canais de comunicação 

com o Governo, bem como prevenir e 
combater a corrupção 

Gestão Pública 14 1,3 

Integrar o Governo em rede com a 
sociedade 

Gestão Pública 13 1,2 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento Urbano e 

Regional 
12 1,1 

Reduzir a vulnerabilidade da população 
aos alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento Urbano e 
Regional 

11 1,0 

Ampliar a competitividade do Espírito 
Santo 

Desenvolvimento Econômico 9 0,8 

Reduzir o déficit habitacional e os 
aglomerados subnormais e irregulares 

Desenvolvimento Urbano e 
Regional 

8 0,7 

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável Gestão Pública 7 0,6 

Reduzir os impactos negativos dos 
eventos naturais extremos 

Meio Ambiente e Agricultura 7 0,6 

Melhorar o ambiente de negócios Desenvolvimento Econômico 6 0,5 

TOTAL DE DESTAQUES 1.098 100 
Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

No gráfico I os destaques foram agrupados conforme o tema, ou área de resultado. 

No quadro II o total de destaques é apresentado a partir do tema e do desafio a ele 

relacionado. 
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O desafio mais destacado pela sociedade foi ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura 

rodoviária’, pertencente ao tema Infraestrutura Logística. Contou com um total de 

152 destaques, o equivalente a 13,8% das participações. 

 

Em segundo lugar consta um desafio do tema Saúde, ‘Ampliar e facilitar o acesso do 

cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados, com 54 

destaques, ou 4,9% do total. 

 

Os desafios ‘Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública’, 

vinculado ao tema Educação, e ‘Melhorar a gestão do Sistema de Saúde’, referente 

à área da Saúde, ocuparam o terceiro lugar em termos de destaques, ambos com 51 

destaques (4,6% do total, cada). 

 

Os destaques também estão apresentados de forma regionalizadas nos item 1.1.1 a 

1.1.10. 
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1.1.1  MICRORREGIÃO NORDESTE 

 

A Microrregião Nordeste é composta pelos municípios de São Mateus, Boa 

Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, 

Pinheiros e Ponto Belo. Os destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no 

quadro III. 

 

QUADRO III: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO NORDESTE DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

4 7,1 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 4 7,1 

Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento 
humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

4 7,1 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

4 7,1 

Promover cultura, esporte e turismo com foco na 
inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

4 7,1 

Universalizar a destinação adequada dos resíduos 
sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

3 5,4 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

3 5,4 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 
Social 

2 3,6 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 2 3,6 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

2 3,6 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 3,6 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 2 3,6 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 2 3,6 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça 
e Defesa Social 

2 3,6 

Atrair e promover novas oportunidades de negócios 
para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

1 1,8 

Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos 
humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

1 1,8 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo 
Desenvolvimento 
Social 

1 1,8 

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados 
subnormais e irregulares 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 1,8 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 1 1,8 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 1 1,8 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 1 1,8 

Aprimorar a transparência das informações e os 
canais de comunicação com o Governo, bem como 
prevenir e combater a corrupção 

Gestão Pública 1 1,8 

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável Gestão Pública 1 1,8 

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos 

Gestão Pública 1 1,8 

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional 
do servidor público 

Gestão Pública 1 1,8 

Melhorar a qualidade do ar e da água 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 1,8 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 1,8 

Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais 
extremos 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 1,8 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços 
de saúde especializada e mais humanizados 

Saúde 1 1,8 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados 
com a própria saúde 

Saúde 1 1,8 

TOTAL DE DESTAQUES 56 100 
 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019.  

 

Na microrregião Nordeste as Audiências Públicas receberam um total de 56 

destaques, sendo que os desafios ’Ampliar a cobertura de saneamento básico’ 

(Desenvolvimento Urbano e Regional), ‘Elevar a qualidade do ensino e 

aprendizagem na rede pública’ (Educação), ‘Fortalecer a segurança hídrica para 

abastecimento humano e atividades produtivas’ (Meio Ambiente e Agricultura), 

‘Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo’ e 

‘Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social’ (ambos do tema 
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Turismo, Cultura e Esporte), foram os mais citados. Empataram com um total de 4 

destaques, o que equivale a 7,1% das contribuições, cada. 
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1.1.2  MICRORREGIÃO NOROESTE 

 

A Microrregião Noroeste é composta pelos municípios de Água Doce do Norte, 

Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia e 

Vila Pavão. Os destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro IV. 

 

QUADRO IV: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO NOROESTE DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 7 9,5 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

6 8,1 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 5 6,8 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 
humanizados 

Saúde 5 6,8 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 5 6,8 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 4 5,4 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 4 5,4 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas 
nas cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

3 4,1 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 3 4,1 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 3 4,1 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 3 4,1 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 4,1 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 4,1 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

2 2,7 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

2 2,7 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 2,7 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 2,7 

Melhorar a qualidade do ar e da água 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 2,7 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 2,7 

Melhorar o ambiente de negócios 
Desenvolvimento 
Econômico 

1 1,4 

Reduzir a vulnerabilidade da população aos 
alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 1,4 

Universalizar a destinação adequada dos resíduos 
sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 1,4 

Reduzir os impactos negativos dos eventos 
naturais extremos 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 1,4 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

1 1,4 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

1 1,4 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

1 1,4 

Promover cultura, esporte e turismo com foco na 
inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

1 1,4 

TOTAL DE DESTAQUES 74 100 
 

 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019.  

 

Na microrregião Noroeste, as Audiências Públicas receberam um total de 74 

destaques, sendo o desafio “Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados 

com a própria saúde”, da área de resultado Saúde, o mais destacado (7 destaques, 

ou 9,5%). 

 

Em segundo lugar, recebeu mais destaques o desafio ‘Ampliar e qualificar a 

infraestrutura rodoviária’, vinculado ao tema Infraestrutura Logística, com 6 

destaques, o que equivale a 8,1% das participações da microrregião. 
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1.1.3  MICRORREGIÃO CENTRO-OESTE 

 

A Microrregião Centro-Oeste é composta pelos municípios de Colatina, São Roque 

do Canaã, Baixo Guandu, Pancas, Alto Rio Novo, São Domingos do Norte, São 

Gabriel da Palha, Governador Lindenberg, Marilândia e Vila Valério. Os destaques 

realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro V. 

 

QUADRO V: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRO-OESTE DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

8 11,6 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

8 11,6 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 6 8,7 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 
Social 

4 5,8 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 4 5,8 

Promover cultura, esporte e turismo com foco na 
inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

4 5,8 

Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos 
humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

3 4,3 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento 
Social 

3 4,3 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

3 4,3 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 
humanizados 

Saúde 3 4,3 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

2 2,9 

Universalizar a destinação adequada dos resíduos 
sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 2,9 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 2 2,9 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

2 2,9 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 2,9 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 2,9 



 

19 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

2 2,9 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

1 1,4 

Reduzir a vulnerabilidade da população aos 
alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 1,4 

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados 
subnormais e irregulares 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 1,4 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 1 1,4 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 1 1,4 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 1 1,4 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 1,4 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 1 1,4 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

1 1,4 

TOTAL DE DESTAQUES 69 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019.  

 

Na microrregião Centro-Oeste, as Audiências Públicas receberam um total de 69 

destaques. Os desafios ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’, relacionado 

ao tema Infraestrutura Logística e ‘Inovar e potencializar a economia dos setores 

turístico, cultural e esportivo’, do tema Turismo, Cultura e Esporte, receberam 8 

destaques cada (cada desafio com 11,6% das participações). 
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1.1.4  MICRORREGIÃO RIO DOCE 

 

A Microrregião Rio Doce é composta pelos municípios de Linhares, Aracruz, Ibiraçu, 

João Neiva, Rio Bananal e Sooretama. Os destaques realizados pela sociedade 

estão ilustrados no quadro VI. 

 

QUADRO VI: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO RIO DOCE DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 16 7,9 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 
humanizados 

Saúde 15 7,4 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 13 6,4 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 12 5,9 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

12 5,9 

Ampliar a proteção social e a garantia dos 
direitos humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

11 5,4 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 9 4,5 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 9 4,5 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento 
Social 

8 4,0 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 
Social 

8 4,0 

Elevar a eficácia da educação de jovens e 
adultos 

Educação 8 4,0 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 8 4,0 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

8 4,0 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 7 3,5 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

7 3,5 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

7 3,5 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

6 3,0 

Promover cultura, esporte e turismo com foco 
na inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

6 3,0 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

3 1,5 

Melhorar o ambiente de negócios 
Desenvolvimento 
Econômico 

3 1,5 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 1,5 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

2 1,0 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,0 

Reduzir a vulnerabilidade da população aos 
alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,0 

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados 
subnormais e irregulares 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,0 

Universalizar a destinação adequada dos 
resíduos sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,0 

Promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional do servidor público 

Gestão Pública 2 1,0 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 1,0 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

2 1,0 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas 
nas cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 0,5 

Aprimorar a transparência das informações e os 
canais de comunicação com o Governo, bem 
como prevenir e combater a corrupção 

Gestão Pública 1 0,5 

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável Gestão Pública 1 0,5 

Integrar o Governo em rede com a sociedade Gestão Pública 1 0,5 

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos 

Gestão Pública 1 0,5 

Melhorar a qualidade do ar e da água 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 0,5 

Reduzir os impactos negativos dos eventos 
naturais extremos 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 0,5 

TOTAL DE DESTAQUES 202 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 
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Na microrregião Rio Doce, as Audiências Públicas receberam 202 destaques. Os 

três desafios com maior número de destaque são todos do tema Saúde. São eles: 

‘Melhorar a gestão do Sistema de Saúde’, que recebeu 16 destaques (7,9%), 

‘Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais 

humanizados’, com 15 destaques (7,4%) e ‘Ampliar a resolutividade e cobertura da 

rede primária de saúde’, com 13 destaques (6,4%). 
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1.1.5  MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA 

 

A Microrregião Central Serrana é composta pelos municípios de Santa Teresa, 

Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana e Itaguaçu. Os destaques 

realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro VII. 

 

QUADRO VII: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

89 46,8 

Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos 
humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

10 5,3 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 
Social 

7 3,7 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento 
Social 

6 3,2 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

6 3,2 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

5 2,6 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 5 2,6 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

5 2,6 

Promover cultura, esporte e turismo com foco na 
inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

5 2,6 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas 
nas cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

4 2,1 

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos 

Gestão Pública 4 2,1 

Promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional do servidor público 

Gestão Pública 4 2,1 

Integrar o Governo em rede com a sociedade Gestão Pública 3 1,6 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 1,6 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 1,6 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 1,6 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 
humanizados 

Saúde 3 1,6 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 3 1,6 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

2 1,1 

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados 
subnormais e irregulares 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,1 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,1 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 2 1,1 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 2 1,1 

Aprimorar a transparência das informações e os 
canais de comunicação com o Governo, bem 
como prevenir e combater a corrupção 

Gestão Pública 2 1,1 

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável Gestão Pública 2 1,1 

Melhorar a qualidade do ar e da água 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 1,1 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

2 1,1 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

1 0,5 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 1 0,5 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 1 0,5 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 1 0,5 

TOTAL DE DESTAQUES 190 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

Na microrregião Central Serrana as Audiências Públicas receberam um total de 190 

destaques, sendo o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área 

de resultado Infraestrutura Logística, o que recebeu maior quantidade de destaques, 

um total de 89, equivalendo 46,8% do total. Em seguida figura o desafio “Ampliar a 

proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis”, da 

área de resultado Desenvolvimento Social, com 10 destaques, equivalendo 5,3% 

das contribuições. 
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1.1.6  MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA 

 

A Microrregião Sudoeste Serrana é composta pelos municípios de Laranja da Terra, 

Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, 

Domingos Martins e Marechal Floriano. Os destaques realizados pela sociedade 

estão ilustrados no quadro VIII. 

 

QUADRO VIII: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA 

DE DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

11 26,8 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

4 9,8 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas 
nas cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

3 7,3 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 3 7,3 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 7,3 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 2 4,9 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 2 4,9 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 4,9 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

2 4,9 

Promover cultura, esporte e turismo com foco 
na inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

2 4,9 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

1 2,4 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

1 2,4 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 2,4 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 2,4 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 1 2,4 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 1 2,4 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

1 2,4 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

11 26,8 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

4 9,8 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas 
nas cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

3 7,3 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 3 7,3 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 7,3 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 2 4,9 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 2 4,9 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 4,9 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

2 4,9 

Promover cultura, esporte e turismo com foco 
na inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

2 4,9 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

1 2,4 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

1 2,4 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

1 2,4 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

1 2,4 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 2,4 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 2,4 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 1 2,4 

TOTAL DE DESTAQUES 41 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 
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Na microrregião Sudoeste Serrana, as Audiências Públicas receberam 41 

destaques, sendo o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, do tema 

Infraestrutura Logística, o que recebeu maior quantidade de participações, um total 

de 11, o equivalente a 26,8% do total da microrregião. Em seguida está o desafio 

“Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de 

valor da produção agropecuária”, da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura, 

com 4 destaques, 9,8% das contribuições. 
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1.1.7  MICRORREGIÃO CENTRAL SUL 

 

A Microrregião Central Sul é composta pelos municípios de Castelo, Vargem Alta, 

Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Muqui, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul 

e Apiacá. Os destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro IX. 

 

QUADRO IX: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMAS DESTAQUE % 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 10 9,0 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 7 6,3 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 6 5,4 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 6 5,4 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 

Logística 
6 5,4 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

4 3,6 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 4 3,6 

Promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional do servidor público 

Gestão Pública 4 3,6 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

4 3,6 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 

humanizados 
Saúde 4 3,6 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 4 3,6 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

4 3,6 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

3 2,7 

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos 

Gestão Pública 3 2,7 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 2,7 
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DESAFIO TEMAS DESTAQUE % 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 2,7 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 

produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 2,7 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 3 2,7 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

3 2,7 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento 
Social 

2 1,8 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 

Social 
2 1,8 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,8 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas 
nas cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,8 

Universalizar a destinação adequada dos 
resíduos sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 1,8 

Melhorar a qualidade do ar e da água 
Meio Ambiente e 

Agricultura 
2 1,8 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 2 1,8 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 

Defesa Social 
2 1,8 

Promover cultura, esporte e turismo com foco 
na inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

2 1,8 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 

Econômico 
1 0,9 

Melhorar o ambiente de negócios 
Desenvolvimento 

Econômico 
1 0,9 

Ampliar a proteção social e a garantia dos 
direitos humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

1 0,9 

Reduzir a vulnerabilidade da população aos 
alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 0,9 

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados 
subnormais e irregulares 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 0,9 

Aprimorar a transparência das informações e os 
canais de comunicação com o Governo, bem 

como prevenir e combater a corrupção 
Gestão Pública 1 0,9 

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável Gestão Pública 1 0,9 

Integrar o Governo em rede com a sociedade Gestão Pública 1 0,9 
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DESAFIO TEMAS DESTAQUE % 

Reduzir os impactos negativos dos eventos 
naturais extremos 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 0,9 

TOTAL DE DESTAQUES  111 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

Na microrregião Central Sul, as Audiências Públicas receberam 111 destaques, dos 

quais os quatro desafios mais citados estão no tema Educação: ‘Elevar a qualidade 

do ensino e aprendizagem na rede pública’, com 10 destaques (9,0% do total), 

‘Qualificar o jovem para o mercado de trabalho’, 7 destaques (6,3%), e ‘Alfabetizar 

todas as crianças até 8 anos’ e ‘Melhorar e fortalecer a gestão da escola’, ambas 

com 6 destaques (5,4%, cada). 
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1.1.8  MICRORREGIÃO LITORAL SUL 

 

A Microrregião Litoral Sul é composta pelos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, 

Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Os 

destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro X. 

 

QUADRO X: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO LITORAL SUL DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

3 9,7 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

3 9,7 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

3 9,7 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 2 6,5 

Aprimorar a transparência das informações e os 
canais de comunicação com o Governo, bem 
como prevenir e combater a corrupção 

Gestão Pública 2 6,5 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

2 6,5 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

2 6,5 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

2 6,5 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

2 6,5 

Melhorar o ambiente de negócios 
Desenvolvimento 
Econômico 

1 3,2 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento 
Social 

1 3,2 

Universalizar a destinação adequada dos 
resíduos sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 3,2 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 1 3,2 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 1 3,2 

Integrar o Governo em rede com a sociedade Gestão Pública 1 3,2 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos 

Gestão Pública 1 3,2 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 3,2 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 3,2 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 
humanizados 

Saúde 1 3,2 

TOTAL DE DESTAQUES  31 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

Na microrregião Litoral Sul, as Audiências Públicas receberam 31 destaques, sendo 

que os desafios ‘Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração 

de emprego e renda’, vinculado ao tema Desenvolvimento Econômico, ‘Ampliar e 

qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias’, do tema Infraestrutura 

Logística e ‘Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e 

esportivo’, relacionado ao Turismo, Cultura e Esporte, obtiveram 3 destaques cada 

(9,7% das participações em cada desafio). 
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1.1.9  MICRORREGIÃO CAPARAÓ 

 

A Microrregião Caparaó é composta pelos municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz 

Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Alegre, Dores do Rio Preto, Guaçuí, São 

José do Calçado e Bom Jesus do Norte. Os destaques realizados pela sociedade 

estão ilustrados no quadro XI. 

 

QUADRO XI: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

6 11,1 

Ampliar a proteção social e a garantia dos 
direitos humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

4 7,4 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento 
Social 

4 7,4 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem 
na rede pública 

Educação 4 7,4 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

4 7,4 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 
Social 

3 5,6 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 3 5,6 

Elevar a eficácia da educação de jovens e 
adultos 

Educação 3 5,6 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 3 5,6 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 3 5,6 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 
humanizados 

Saúde 3 5,6 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 2 3,7 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

2 3,7 

Promover cultura, esporte e turismo com foco 
na inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

2 3,7 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

1 1,9 

Reduzir a vulnerabilidade da população aos 
alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 1,9 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

1 1,9 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 1,9 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

1 1,9 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 1 1,9 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 1 1,9 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

1 1,9 

TOTAL DE DESTAQUES 54 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

Na microrregião Caparaó, as Audiências Públicas presenciais receberam 54 

destaques, sendo os desafios ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’, do 

tema Infraestrutura Logística, o que recebeu maior quantidade de contribuições, com 

6, equivalendo a 11,1% dos destaques. 

 

Em segundo lugar, com o mesmo número de destaques (4 destaques cada, com 

7,4% do total), ficaram os desafios ‘Aperfeiçoar a rede de atendimento 

socioeducativo’ e ‘Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos 

segmentos vulneráveis’, do tema Desenvolvimento Social, ‘Elevar a qualidade do 

ensino e aprendizagem na rede pública’ do tema Educação e ‘Promover a 

sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da 

produção agropecuária’ do tema Meio Ambiente e Agricultura. 
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1.1.10  MICRORREGIÃO METROPOLITANA 

 

A Microrregião Metropolitana é composta pelos municípios de Vila Velha, Cariacica, 

Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vitória. Os destaques realizados pela sociedade 

estão ilustrados no quadro XII. 

 

QUADRO XII: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA DE 

DESTAQUES POR DESAFIO E TEMA 

 

DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde especializada e mais 
humanizados 

Saúde 19 7,0 

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos 

Gestão Pública 12 4,4 

Promover cultura, esporte e turismo com foco 
na inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

12 4,4 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 11 4,1 

Promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional do servidor público 

Gestão Pública 11 4,1 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 11 4,1 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 11 4,1 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

11 4,1 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

11 4,1 

Elevar a eficácia da educação de jovens e 
adultos 

Educação 10 3,7 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do 
Estado 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

10 3,7 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas 
nas cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

9 3,3 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

9 3,3 

Melhorar a qualidade do ar e da água 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

9 3,3 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

8 3,0 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 8 3,0 
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DESAFIO TEMA DESTAQUE % 

Fortalecer a segurança hídrica para 
abastecimento humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

8 3,0 

Aperfeiçoar a rede de atendimento 
socioeducativo 

Desenvolvimento 
Social 

7 2,6 

Universalizar a destinação adequada dos 
resíduos sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

7 2,6 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 7 2,6 

Aprimorar a transparência das informações e os 
canais de comunicação com o Governo, bem 
como prevenir e combater a corrupção 

Gestão Pública 7 2,6 

Integrar o Governo em rede com a sociedade Gestão Pública 7 2,6 

Ampliar a proteção social e a garantia dos 
direitos humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

6 2,2 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 
Social 

6 2,2 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 6 2,2 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

6 2,2 

Reduzir a vulnerabilidade da população aos 
alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

5 1,9 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

5 1,9 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

4 1,5 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

4 1,5 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos 
cuidados com a própria saúde 

Saúde 4 1,5 

Atrair e promover novas oportunidades de 
negócios para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

3 1,1 

Reduzir os impactos negativos dos eventos 
naturais extremos 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

3 1,1 

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável Gestão Pública 2 0,7 

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados 
subnormais e irregulares 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 0,4 

TOTAL DE DESTAQUES  270 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

Na microrregião Metropolitana, as Audiências Públicas receberam um total de 270 

propostas, sendo o desafio ‘Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de 
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saúde especializada e mais humanizados’ da área de resultado Saúde, o que 

recebeu maior quantidade de destaques, um total de 19, equivalendo a 7,0% das 

contribuições. Em seguida, estão os desafios ‘Melhorar a qualidade e eficiência dos 

serviços públicos’, do tema Gestão Pública, e ‘Promover cultura, esporte e turismo 

com foco na inclusão social’, do tema Turismo, Cultura e Esporte, cada uma com 12 

destaques (4,4% do total de destaques da microrregião, cada).  
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1.2  SÍNTESE DAS PROPOSTAS  

 

 

Além de destacar os desafios mais relevantes a serem superados em sua 

microrregião, o cidadão também podia apresentar propostas relacionadas a cada 

uma das áreas de resultado. O gráfico II apresenta em ordem decrescente os 

desafios que receberam maior número de propostas, considerando dados de todo o 

Estado. As Audiências Públicas do Orçamento 2019 receberam um total de 1.016 

propostas. 

 

O tema com maior número de propostas é o de Infraestrutura Logística, com 226 

propostas, equivalente a 22,2% do total. Em segundo lugar está a área Saúde, com 

171 propostas (16,8%), seguida pelo tema Desenvolvimento Social, com 119 

propostas (11,7)%. 
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GRÁFICO II - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE POR ÁREA DE RESULTADO E MICRORREGIÃO – PROPOSTAS 

    Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019.  
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QUADRO XIII: DEMONSTRATIVO GERAL DE PROPOSTAS POR DESAFIO E 

TEMA 

 

DESAFIO TEMA PROPOSTA % 

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 
Infraestrutura 
Logística 

213 21,0 

Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços 
de saúde especializada e mais humanizados 

Saúde 93 9,2 

Diminuir os crimes contra a vida 
Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

70 6,9 

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na 
rede pública 

Educação 64 6,3 

Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos 
humanos aos segmentos vulneráveis 

Desenvolvimento 
Social 

60 5,9 

Outros Saúde 55 5,4 

Reduzir a extrema pobreza 
Desenvolvimento 
Social 

48 4,7 

Promover cultura, esporte e turismo com foco na 
inclusão social 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

46 4,5 

Promover a sustentabilidade das propriedades 
rurais, estimulando a agregação de valor da 
produção agropecuária 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

45 4,4 

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas 
cidades 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

41 4,0 

Inovar e potencializar a economia dos setores 
turístico, cultural e esportivo 

Turismo, Cultura e 
Esporte 

37 3,6 

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional 
do servidor público 

Gestão Pública 37 3,6 

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho Educação 17 1,7 

Ampliar a cobertura de saneamento básico 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

16 1,6 

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos 

Gestão Pública 15 1,5 

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede 
primária de saúde 

Saúde 13 1,3 

Atrair e promover novas oportunidades de negócios 
para geração de emprego e renda 

Desenvolvimento 
Econômico 

13 1,3 

Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais 
extremos 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

13 1,3 

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, 
aeroportos e ferrovias 

Infraestrutura 
Logística 

12 1,2 
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DESAFIO TEMA PROPOSTA % 

Outros 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

12 1,2 

Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo 
Desenvolvimento 
Social 

11 1,1 

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos Educação 9 0,9 

Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento 
humano e atividades produtivas 

Meio Ambiente e 
Agricultura 

9 0,9 

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde Saúde 8 0,8 

Universalizar a destinação adequada dos resíduos 
sólidos urbanos 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

8 0,8 

Melhorar a qualidade do ar e da água 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

7 0,7 

Aumentar a eficácia do sistema prisional e 
ressocialização 

Segurança, Justiça e 
Defesa Social 

6 0,6 

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados 
subnormais e irregulares 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

6 0,6 

Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado 
Meio Ambiente e 
Agricultura 

5 0,5 

Melhorar e fortalecer a gestão da escola Educação 5 0,5 

Ampliar a competitividade do Espírito Santo 
Desenvolvimento 
Econômico 

4 0,4 

Outros Gestão Pública 4 0,4 

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos Educação 2 0,2 

Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados 
com a própria saúde 

Saúde 2 0,2 

Outros 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

2 0,2 

Outros Educação 2 0,2 

Aprimorar a transparência das informações e os 
canais de comunicação com o Governo, bem como 
prevenir e combater a corrupção 

Gestão Pública 1 0,1 

Melhorar o ambiente de negócios 
Desenvolvimento 
Econômico 

1 0,1 

Outros 
Infraestrutura 
Logística 

1 0,1 

Outros 
Turismo, Cultura e 
Esporte 

1 0,1 

Reduzir a vulnerabilidade da população aos 
alagamentos na região metropolitana 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 0,1 



 

42 

 

DESAFIO TEMA PROPOSTA % 

Reduzir o índice de acidentes de trânsito 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

1 0,1 

TOTAL DE PROPOSTAS 1.016 100 

Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

O quadro XIII apresenta a síntese do resultado das Audiências Públicas sob a ótica 

das propostas. Estas foram agrupadas por temas e desafios, de forma a possibilitar 

uma visão geral das demandas da sociedade. 

 

O desafio ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’, vinculado ao tema 

Infraestrutura Logística, foi o que recebeu o maior número de propostas, 213 

participações, que equivalem a 21,0% de todas as propostas realizadas. 

 

Em segundo lugar estão as propostas agrupadas no desafio ‘Ampliar e facilitar o 

acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados’, do 

tema Saúde, com 93 propostas (9,2%) e em terceiro aparece o desafio ‘Diminuir os 

crimes contra a vida’, vinculado ao tema Segurança, Justiça e Defesa Social, com 70 

propostas (6,9%). 
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2 PANORAMA GERAL 

 

Ao analisar as propostas e desafios destacados pela sociedade verificam-se as 

diversidades regionais e seus principais desafios. 

 

Na Microrregião Nordeste, a área de resultado Meio Ambiente foi a que recebeu o 

maior número de propostas. Em termos de desafios destacados, figura o enunciado 

por ‘Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos’, da área temática 

Meio Ambiente. Em segundo lugar estão as propostas agrupadas no desafio ‘Elevar 

a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública’, da área Educação. 

 

Na Microrregião Noroeste as áreas de resultado que obtiveram maior número de 

proposta foram Infraestrutura Logística e Saúde. Também pertencem a estas áreas 

os desafios com maior número de propostas, ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura 

rodoviária’ e ‘Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde 

especializada e mais humanizados’. 

 

Na microrregião Centro-Oeste a área de resultado Infraestrutura Logística e o 

desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária” obtiveram maior número de 

propostas, seguido do desafio ‘Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços 

de saúde especializada e mais humanizados’, da área de resultados Saúde. 

 

Na microrregião Rio Doce à área de resultado Desenvolvimento Social foi a que 

obteve o maior número de propostas. Em relação aos desafios, o que recebeu mais 

propostas foi ‘Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde 

especializada e mais humanizados’, vinculado à Saúde. Em Desenvolvimento Social 

a maior participação ocorreu no desafio ‘Ampliar a proteção social e a garantia dos 

direitos humanos aos segmentos vulneráveis’. 

 

Na Microrregião Central Serrana a área de resultado Infraestrutura Logística e o 

desafio ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’ obtiveram maior destaque e 

número de propostas. A área de Desenvolvimento Social foi a segunda posição em 

termos de propostas realizadas, onde se destaca o desafio ‘Ampliar a proteção 

social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis’. 
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Na Microrregião Sudoeste Serrana a área de resultado Infraestrutura Logística e o 

desafio ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’ obtiveram maior destaque e 

número de propostas. Seguido da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura e o 

desafio ‘Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a 

agregação de valor da produção agropecuária’. 

 

Na Microrregião Central Sul a área de resultado Educação foi a que obteve mais 

propostas, sendo o desafio ‘Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede 

pública’ o desafio com maior participação neste tema. Em segundo, está a área de 

resultado Gestão Pública e o desafio ‘Promover o desenvolvimento pessoal e 

profissional do servidor público’. 

 

Na Microrregião Litoral Sul a área de resultado Infraestrutura Logística e o desafio 

‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’ obtiveram maior destaque e número 

de propostas. Seguido das áreas de resultado Educação e Meio Ambiente e 

Agricultura, representados pelos desafios ‘Qualificar o jovem para o mercado de 

trabalho’ e ‘Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a 

agregação de valor da produção agropecuária’ 

 

Na Microrregião Caparaó a área de resultado Infraestrutura Logística, e o desafio  

‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’ obtiveram maior destaque e número 

de propostas. Seguido da área de resultado Saúde e o desafio ‘Ampliar e facilitar o 

acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizado”. 

 

Na Microrregião Metropolitana a área de resultado Saúde foi a que obteve o maior 

número de propostas. É destaque, conforme os itens 3 e 4 deste relatório (consultar 

sumário), o grande número de propostas relacionadas à saúde e bem estar animal 

que, por não estarem originalmente previstas em nenhum dos desafios do 

planejamento estratégico do governo para o período 2015-2018, foram classificadas 

como ‘Outros’. 

Ainda na região Metropolitana, o segundo tema que recebeu maior número de 

propostas foi Desenvolvimento Urbano e Regional, na qual obteve maior atenção 
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dos participantes o desafio ‘Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas 

cidades’. 
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3 RESULTADO GERAL: CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE POR 

MICRORREGIÃO E TEMA 

 

A seguir apresentamos a relação completa das propostas apresentadas pela 

sociedade, por microrregiões, área de resultado e desafios. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caparaó

Desenvolvimento Social

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Criar uma atribuição na contas do fundo a fundo na rede cofinanciamento da Media e Alta complexidade para 
estruturar os Conselhos Tutelares como por exemplo comprar computadores e veículos.

-

Parceria com entidades da organização social civil para prestação de serviços no âmbito da proteção social do 
SUAS, para pessoal com deficiência intelectual em projetos específicos.

-

Que possa ter no município de Ibatiba um abrigo de passagem, financiado pelo Estado para os andarilhos, pois a 
cidade tem a BR em sua extensão, trazendo essa necessidade primordial aos mesmos.

-

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

Atenção e continuação do "PROGRAMA INCLUIR" continuidade da pactuação financiamento.-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Ampliação da rede de atendimento às pessoas em situação de rua para os municípios da região do Caparaó.-

Atenção e melhorias nas politicas das áreas sociais e no repasse para os Benefícios Eventuais na proteção social 
básicas justificam-se que não reajuste desde 2003, ou seja, perdeu o poder de compra.

-

Fortalecimento da Proteção Social Especial (estruturação dos CREAS) ofertar veículos.-

Implantação de um serviço regional de acolhimento e atendimento a pessoas em situação de rua na região 
Caparaó.

-

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Pavimentação de ruas do Bairro João Butica, anseio imenso da população, cujo ali reside, oferecendo mais 
qualidade de vida aos munícipes.

-

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

Apoio técnico, operacional e financeiro para implantação de residências inclusivas na região do Caparaó para 
atendimento as pessoas com deficiências que necessitam de acolhimento institucional.

-

Educação

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

As escolas devem ter em tempo integral os profissionais de psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogas.-

As escolas possam ter técnicos especialistas na psicologia, fonoaudiologia para atendimento aos alunos.-

Implantação de equipe multidisciplinar em cada escola para atendimento as questões sociais que refletem no 
aprendizado.

-

Quando a SEDU encerra o EJA nas Escolas do interior dos municípios, decreta duas possibilidades aos que 
precisam contribuir para a economia familiar rural: "Ou se mude para as Cidades ou fique Ignorante".

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Ao criar a ESCOLA VIVA o Governo não tem o direito de "Matar" as Escolas Tradicionais que possuem 
identificação histórica social com as Comunidades. Isso é remanejar recursos, não novos investimentos!

-

Investir mais na qualidade do ensino e na criação de novas vagas.-

Transformar a excelente estrutura da escola Bernardo Horta do município de Irupi, no projeto Escola Viva.-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Reestruturação dos Conselhos Escolares para que não sirvam somente para cumprir mera formalidade 
administrativa, possibilitando efetivo Controle Social e a Gestão Educacional Participativa, conf. LDB.

-
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Gestão Pública

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Nosso asfalto BR ES 181 Licitada desde 2014.-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Analisar situação de reajustes salariais de direito dos servidores para que estes possam desempenhar um serviço 
de maior qualidade para a população capixaba.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento BR 181 - de trevo de Calçado à Vila do Café (20 km).-

Efetuar o mais breve possível o recapeamento do trecho de asfalto entre Irupi e Iúna, haja visto que este trecho é 
o principal acesso à sede do município de Irupi, e encontra-se em péssimas condições.

-

ES 181 rodovia que liga Alegre a São Jose do Calçado.-

Estamos Aguardando ordem de Serviço do DER no Projeto de Asfaltamento de 20 km da Rodovia ES-181, trecho 
Café x Alto Calçado x S.J. do Calçado. É um importante corredor de ligação aguardado há 48 anos.

-

Gostaria de reforçar a necessidade de realizar urgentemente junto ao DER, o projeto do Contorno do Distrito do 
Café, na ES-181, contemplando a impossibilidade de trânsito pesado no perímetro urbano.

-

Nossa BR ES 181 Asfalto que liga município de Alegre a Café a Alto Calçado a São José do Calçado. Projeto que 
já foi licitado em 2014. Só falta ordem de serviço.

-

Nosso asfalto BR ES 181.-

Pavimentação do trecho entre rodovia Welington Firmino do Carmo a BR 262, englobando o distrito de São Jose 
de Irupi. Aproximadamente 09 km de Extensão.

-

Pavimentar a Rodovia ES-190, dando continuidade a projeto estrada parque do Caparaó, sendo Irupi o único 
município da região, a estrada seguiu de dores até Pedra Roxa e parou, até a BR 262 falta 20 km.

-

Queremos que o projeto do asfaltamento da ES 181 seja incluído no orçamento 2019 do governo.-

Realizar o sonho de 48 anos de espera com Asfaltamento da ES 181- 20 km, trecho Vila do Café (Alegre) x S.J. 
do Calçado, passando por Alto Calçado.

-

Recuperar a rodovia ES-379 de Trevo de Santa Cruz (BR-262) até Iúna total de 26 km, a estrada tem mais de 30 
anos e já não aguenta mais os remendos.

-

Refazer o trecho asfalto que liga a sede do município de Irupi até a BR 262, passando pelo distrito de Santa Cruz. 
Hoje este trecho tem a estrutura de caminho do campo que não atende a demanda.

-

Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Caminhos do Campo da ES 181 - Café x Roseira x Entroncamento da ES 397, perfazendo 10 km, contemplando 
várias comunidades de base de agricultura familiar importantes para o Município de Alegre.

-

Caminhos do Campo na ES-391, trecho de 22 km do Café (Alegre) x Conceição do Muqui (Mimoso do Sul), 
contemplando as Comunidades de Estivado, Oriente e Novo Brasil, Pontões, grandes produtoras de Café.

-

Implantação de um sistema de logística regional para escoamento de produção da agricultura familiar 
estimulando a diversificação agrícola, uma vez que na região prevalece a monocultura do café.

-

Melhoramento do asfalto Caminhos Campo na localização do Município de Ibitirama nos trechos; Ibitirama X José 
do Caparaó / Ibitirama- X Santa Marta (distrito de Ibitirama) / Ibitirama-ES X Pedra Roxa.

-

Saúde

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
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Implantação de NASF I no município de Iúna-ES.-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

A Casa de Caridade São José, hospital filantrópico de Alegre, atualmente possui uma dívida impagável de R$ 19 
milhões. É o único hospital da cidade. Se fechar, podem fechar o Alegre. Queremos solução!

-

Aumentar o número de leitos no Hospital São José do calçado para atendimento a região.-

Construção de sede própria para Centro de Reabilitação no Município de Iúna – ES.-

Descentralização do Centro de Reabilitação de Educação Física do Espirito Santo - CREFES para região do 
Caparaó permitindo maior acesso aos serviços e atendimentos das pessoas com deficiência.

-

Descentralizar o serviço de remoção de pacientes graves no Estado, reduzindo o tempo de espera por socorro 
especializado, reduzindo o tempo de atendimento aos pacientes da microrregião do Caparaó.

-

Humanização da Santa Casa de Misericórdia de Iúna, melhoria das instalações para atendimento ao SUS.-

Implantação de CAPS I no município de Iúna-ES.-

Parceria com entidade da organização social civil para prestação de serviços de saúde em fisio, fono, psicologia, 
neuro, psiquiatria, odontologia, t.o. e atividade física para pessoa com deficiência.

-

SAMU para a microrregião do Caparaó.-

Utilizar o Hospital São José, de São José do Calçado, para retaguarda de um programa preventivo de saúde do 
idoso, considerando que a região concentra os maiores percentuais de idosos.

-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Construção de sedes para os Conselhos de Saúde em todo o Estado a fim de funcionarem como ouvidoria para a 
população e facilitar o processo de gestão participativa e democrática no âmbito do SUS.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aquisição de Viaturas para as Delegacias de Ibitirama, Irupi, Iúna e Muniz Freire.-

Construção das Delegacia de Iúna, Irupi e Ibitirama; Contratar efetivo, aquisição de Viaturas e tecnologia para as 
Delegacias de Iúna, Ibitirama, Irupi e Muniz Freire.

-

Construção de unidades, aquisição de viaturas, contratação de pessoal, e investimento em tecnologia.-

Cumprir a lei 756 de 2013, ativando o plantão de Ibatiba, construir sede para a 8º DPR de Ibatiba, construir um 
CDP para receber os presos da região, contratar pessoa e investir em tecnologia.

-

O cidadão do interior precisa contar com os Serviços de Segurança Pública que tem sido planejado e 
implementado sob planilhas estatísticas. Nosso interior abandonado pela Política de Segurança Mínima!

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Reforma e construção de quadras poliesportivas, praças públicas, centros culturais, estradas, mirantes, portais, 
assim como a contratação de profissionais dos segmentos cultural, esportivo e turístico.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

A comunidade do Distrito do Café, Alegre/ES, espera ansiosamente o término do ginásio esportivo simplificado, 
objeto de um convênio com a Sesport/Es. A obra está parada e deteriorando desde 2016!!!!!!

-

Construção de um Ginásio Poliesportivo para os nossos munícipes.Com a finalidade de fomentar práticas de 
atividades poliesportivas, principalmente aos jovens do nosso munícipio.

-

Disponibilização de Praça Saudável com a academia de idosos, academia para o publico no geral e brinquedos 
infantis. 1 Unidade para sede do Município de Ibitirama e unidade para Santa Marta.

-

Implantação de um ginásio poliesportivo no município de Ibitirama-ES, e demais áreas publicas para a prática de 
esportes.

-

Vila do Café, Alegre/ES, espera ter o seu ginásio poliesportivo simplificado faz muito tempo a obra está paralisada 
e se deteriorando desde 2016. O convênio da SESPORT falta repassar a última parcela.

-
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Central Serrana

Desenvolvimento Econômico

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Favor reformar a rodovia que está em péssimas condições e colocando em risco a vida das pessoas.-

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Estimular empreendimentos na região para que possam abrir novos postos de trabalho e renda, pois, só assim 
para reduzir a situação de extrema pobreza.

-

Incentivar o desenvolvimento de geração de agroindustriais, enxugar a produção agrícola, fazendo 
aproveitamento dos recursos agrícolas, e gerar emprego e renda.

-

Propiciar formação profissional na área de mecânica e tecnologias agrícolas, além de incentivar os pequenos 
inventores.

-

Desenvolvimento Social

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Aumento do valor referente ao repasse Estadual dos Benefícios Eventuais aos Municípios.-

Aumento do valor referente ao repasse estadual dos benefícios eventuais aos municípios.-

Cofinanciamento do estado para a regionalização dos serviços de acolhimento institucional de longa permanência 
para pessoas idosas.

-

Criação de Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas regionalizada, com financiamento Estadual.-

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento estadual.

-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos regionalizada com financiamento Estadual.-

Criar e manter um programa de atendimento para a população de rua, com destaque para superação do 
alcoolismo e reinserção no mercado de trabalho.

-

Precisa de atendimento para pessoas de extrema pobreza, dependência de álcool e drogas e psíquica.-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Ampliação do protocolo na regionalização dos serviços ofertados para pessoas em situação de rua por meio de 
abrigo e ou albergue.

-

Criação de Instituição de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua regionalizada, com 
financiamento Estadual.

-

Criação de um serviço de acolhimento de longa permanência para idosos na região central serrana, de forma 
regionalizada.

-

Criação de um serviço de acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento Estadual.

-

Criação de um Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, regionalizado com 
financiamento Estadual. Região Central Serrana.

-

Criação de um serviço de um acolhimento inconstitucional para pessoas em situação de rua.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Expansão do protocolo de atenção e abrigamento da população em situação de rua para os municípios do interior 
do estado com arbergamento regionalizado.

-

Expansão do protocolo dos serviços de atendimentos a pessoa em situação de rua mediante implantação de 
unidades de albergamento de forma regionalizada.

-
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Expansão do protocolo na regionalização dos serviços para pessoas em situação de rua por meio de abrigo e ou 
albergue.

-

Recursos favoráveis a um significativo aumento dos benefícios eventuais e programas para a superação da 
insegurança alimentar em especial.

-

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Anel viário começando antes do Bairro São Luis até o sentido Garrafão em santa Maria de Jetibá.-

Criação de ciclovia dos bairros para o Centro de Santa Maria de Jetibá-

Criação de ciclovias dos bairros para o Centro em Santa Maria de Jetibá.-

Criação de linhas de ônibus entre os municípios vizinhos (Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins), passando 
pelo Ifes campus Centro-Serrano.

-

Gostaria de receber para o Campus Centro-Serrano uma melhoria para as opções de locomoção como táxi, 
ónibus e etc., gostaria de uma melhoria para a via que liga St. Leopoldina a Domingos Martins.

-

Incentivo a construção de ciclovias nas cidades do interior do estado.-

Investimento estadual no auxílio à construção de calçadas cidadãs em Santa Maria de Jetibá.-

Pavimentação de estradas no interior do campo melhor qualidade da alimentação uma quadra de esportes mais 
qualidade no transporte escolar.

-

Urgente um anel viário retirando do Centro todos os caminhões pesados de Santa Maria de Jetibá.-

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

Apoiar o município de Santa Maria de Jetibá na implantação do sistema de habitação social.-

Criação de loteamentos urbanos nas áreas rurais próximas do Centro da cidade. Viabilizando programas Minha 
Casa Minha Vida e terrenos mais baratos.

-

Dar oportunidade aos proprietários, herdeiros, posseiros e outros desorganizados fazerem títulos e escrituras das 
suas terras, mesmo que embora pequenas.

-

Implantação de programas habitacionais que promovam acesso à população de moradias dignas e de qualidade.-

Educação

DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

Destinar novas creches para atendimento à Santa Maria de Jetibá.-

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Investir na educação e alfabetização de jovens e adultos, bem como na educação para o trabalho, ou seja, na 
formação profissional.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Adequar os repasses de recursos financeiros para que os recursos de custeio cheguem às escolas da rede 
pública municipal.

-

Incentivar o envolvimento dos pais e familiares, buscando seu comprometimento com os estudos.-

Reforma da educação com fins de trazer mais objetividade e aplicabilidade visível ao aluno, e fortalecer o que é 
mais importante para o aluno , ler , interpretar , fazer contas, assim, ele por si só.

-

Gestão Pública

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Alterar a política de repasses de recursos financeiros federais e estaduais, aumentando os valores dos repasses 
aos municípios.

-

Implantação de uma central Faça Fácil na região Central Serrana, visando melhorar o acesso da população aos 
serviços.

-

Implantação de uma central Faça Fácil na região Central Serrana, visando melhorar o acesso da população aos 
serviços.

-
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DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

As unidades do interior que representam o governo do ES (IDAF, Incaper), vivem um momento muito precário, 
falta de renovação de frota, servidores desmotivados pelo acumulo de trabalho, etc.

-

Valorização dos servidores públicos que atuam nos órgãos voltados a esta temática (INCAPER e IEMA).Melhoria 
das condições de trabalho e salários dignos para estes profissionais.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

A estrada que vai de Santa Maria de Jetibá até Centro Serrano, sugiro que seja reformada e a mantém em melhor 
estado possível, para que seja viável transitar sem problemas.

-

A favor dá reforma das estradas das cidades de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Domingo Martins que 
levam alunos aos IFES Centro - Serrano.

-

A panificação da estrada que liga Domingos Martins a Santa Maria de Jetibá até o Ifes Campus Centro Serrano.-

Acho que tem que melhorar a estrada de chão que liga Santa Maria, Santa Leopoldina e Domingos Martins. 
Sempre que chove os alunos de DM não conseguem ir para a escola devido a essa estrada de 9 km.

-

Ampliar e qualificar a infraestrutura da rodovia que liga Santa Leopoldina X Caramuru e Caramuru X Domingos 
Martins, para mais segurança dos alunos que vem para o IFES Centro-Serrano todos os dias.

-

Anel viário partindo antes do Bairro São Luis até em Vila Eggert ou Ilha Berger.-

As rodovias que fazem parte da região central serrana do estado estão em péssimas situações. É preciso que as 
rodovias que levam atem o IFES Centro-Serrano sejam melhoradas com urgência.

-

Asfaltar a estrada que liga Domingos Martins ao IFES.-

Asfaltar a estrada que liga Domingos Martins para Santa Maria de Jetibá.-

Asfalto da rodovia estadual ES 080 - estrada que liga Santa Teresa a Santa Leopoldina.-

Asfalto da rodovia estadual ES 080 que liga Santa Teresa a Santa Leopoldina-

Asfalto de Caramuru para Santa Leopoldina e Domingos Martins. Para que os professores e alunos do IFES 
Campus Centro Serrano possam se locomover com mais segurança.

-

Asfalto na região entre caramuru e Domingos Martins, e Santa Leopoldina e Caramuru.-

Aumentar o investimento em malhas viárias para escoamento da produção.-

Aumentar o investimento na malha viária dos municípios do interior do estado.-

Calcamento da estrada do Ifes Campus Centro Serrano até Domingos Martins, por favor.-

Calçamento da estrada que liga os municípios de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins.-

Construção de vias asfaltadas devido às condições deploráveis das atuais vias.-

Construção do anel viário em Santa Maria de Jetibá é uma enorme saída para retirada dos caminhões pesados 
no Centro de Santa Maria de Jetibá, dentre eles caminhões de granito.

-

Construção do anel viário em Santa Maria de Jetibá –s ede com o objetivo de melhoria do transito local.-

Construir a rodovia que liga o distrito de Caramuru (Santa Maria de Jetibá) a Domingos Martins.-

Construir e reformar vias que ligam Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins, devido 
péssimas condições, que interferem vários aspectos. Ex.: Escolas que se encontram neste meio.

-

Construir/ reformar vias que ligam os municípios Santa Maria de Jetibá - Santa Leopoldina e Santa Maria de 
Jetibá - Domingos Martins.

-

Criação de anel viário no município de Santa Maria de Jetibá, de forma a retirar a circulação de veículos de 
escoamento de cargas do centro da cidade.

-

Criação de linhas de ônibus entre os municípios vizinhos ( Santa Maria e Santa Teresa) viabilizando o transporte 
de pessoas que trabalham e dependem desse transporte diariamente.

-

Criação de um anel viário desviando o trânsito intenso de veículos pesados do Centro de Santa Maria de Jetibá.-

Criar anel viário retirando os veículos que escoam a produção hortifrutigranjeira do centro da cidade de Santa 
Maria de Jetibá

-

Devemos ter mais transportes, as estradas devem ser melhores e asfaltadas, o transporte deve atender toda a 
população.

-

Drenagem e pavimentação do trecho viário entre os distritos de Várzea Alegre e Alto Tabocas no município de 
Santa Teresa.

-

Fazer a estrada de Domingos Martins e Santa Leopoldina para o IFES Centro-Serrano.-

Fazer a manutenção de forma correta das estradas que liga Santa Maria de Jetibá ao Ifes Centro-Serrano, de 
Santa Leopoldina a Caramuru e pavimentar a estrada de Domingos Martins ao Ifes Centro Serrano.

-
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Finalizar a obra da rodovia que liga a ES-080 a rodovia do contorno, um importante caminho para os produtores 
rurais da região serrana que desejam ir até a Ceasa ou mesmo para o Norte do País.

-

Gostaria de receber orçamento para melhoria da via que liga Santa Leopoldina a Caramuru.-

Gostaria de receber para o Campus Centro-Serrano, melhorias e construções de asfaltos para que nossos alunos 
e servidores possam chegar de forma adequada, sem desgaste. Via: Caramuru - Santa Leopoldina.

-

Manutenção das estradas que ligam Santa Leopoldina e Domingo Martins ao Ifes Centro Serrano.-

Manutenção das estradas, menos construções que são inúteis e utilizam verbas como, por exemplo, a pista de 
salto em distancia que virou uma piscina devido às chuvas e profissionais qualificados.

-

Manutenção das rodovias que liga Santa Leopoldina ao Ifes Centro serrano e de Domingos Martins ao mesmo.-

Manutenção das vias rodoviárias que fazem o acesso dos alunos ao Ifes - Campus Centro-Serrano. Evitando 
assim possíveis acidentes devido às péssimas condições das vias.

-

Melhoramento das estradas de Domingos Martins e de Santa Maria de Jetibá, essas estradas estão em um 
estado deplorável e precisa de atenção, pois leva vários alunos todos os dias para o Ifes.

-

Melhorar as estradas de acesso à Grande Vitória, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu, pois nela trafegam veículos 
pesados que escoam a maioria da produção de alimentos do nosso Estado.

-

Melhorar as estradas de Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá que vão para o instituto federal do Espírito 
Santo IFES-centro serrano.

-

Melhorar as estradas que dão acesso ao Ifes Campus centro serrano, sendo elas de Domingos Martins e Santa 
Leopoldina ajudando não somente alunos mais também os moradores da região.

-

Melhorar as estradas que levam ao IFES Campus Centro Serrano, sendo elas de Domingos Martins e Santa 
Leopoldina, ajudando não só alunos como os moradores da região que as utilizam.

-

Melhorar as estradas que levam até o IFES Campus Centro-Serrano, sendo elas as dos municípios de Santa 
Leopoldina e Domingos Martins. Estas se encontram em estado deprimente e deplorável.

-

Melhorar e qualificar as estradas de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa 
Leopoldina sentido IFES Centro-Serrano.

-

Melhorar rota (rodovia) que liga Santa Leopoldina, Caramuru e Domingos Martins, para que traga um conforto e 
menos preocupação para as pessoas que usam.

-

Melhores estradas, principalmente as vicinais em Santa Maria de Jetibá.-

Melhoria da estrada de Santa Leopoldina a Caramuru.-

Melhoria das estradas de Domingos Martins, Santa Maria e Santa Leopoldina que ligam ao Instituto Federal do 
Espírito Santo IFES-Centro Serrano.

-

Melhoria das estradas que ligam ao Campus Centro Serrano.-

Melhoria das estradas sentido Santa Leopoldina-Caramuru e construção da estrada sentido Santa Maria de Jetibá-
Domingos Martins, qualificação em especial para alunos e servidores do Ifes Centro Serrano.

-

Melhoria das estradas.-

Melhoria nas estradas que ligam Santa Leopoldina e Domingos Martins ao IFES Centro-Serrano.-

Na região Centro-Serrana, na estrada que liga o IFES a Domingos Martins e as cidades vizinhas, são muitas 
vezes intransitáveis. Peço a melhora urgente desses trajetos.

-

Necessitamos da melhora da estrada que os alunos de Domingos Martins do Ifes campus centro serrano 
enfrentam.

-

Para diminuir os acidentes nas estradas pavimentadas, manter a faixa central dos asfaltos sempre visivelmente 
pintada, pois até então, só faz isso quando esta tudo acabado e vários acidentes.

-

Pavimentação da via que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano às Rodovias ES-368 e ES-465 (Domingos 
Martins).

-

Pavimentação entre IFES Centro Serrano e Domingos Martins. Concerto do percurso entre Santa Maria de Jetibá 
e IFES Centro Serrano.

-

Pavimentação no percurso IFES Campus Centro Serrano até Domingos Martins.-

Peço melhoras nas estradas, pois algumas estão em situações ruins para o transito de veículos, assim possuindo 
deformações ao longo da sua estrutura, e também necessitam a melhoria na sinalização.

-

Peço melhoria na estrada que liga Domingos Martins e região ao Ifes Centro - Serrano.-

Peço que, haja melhorias nas nossas rodovias, pois elas possuem deformações e há uma má sinalização.-

Qualificar as estradas de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Caramuru sentido ao 
IFES- Centro Serrano.

-

Recuperação da via que interliga Caramuru à Rodovia ES-264, sentido Santa Leopoldina, e pavimentação da via 
que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga Caramuru à Rodovia ES-264, sentido Santa Leopoldina.-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-
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Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à rodovia ES-264 e a Pavimentação da via que interliga o 
IFES Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o Distrito de Caramuru à Rodovia ES-264, sentido Santa Leopoldina; 
Pavimentação da via que interliga o IFES Campus Centro-Serrano a Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264.-

Recuperação da via que liga a localidade de Caramuru à Rodovia ES-264 e pavimentação da via que interliga o 
Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368. Imprescindível para o funcionamento da escola.

-

Recuperação da via que liga o distrito de Caramuru a Santa Maria de Jetibá - Rodovia ES - 264 e a pavimentação 
da via que interliga o IFES Centro Serrano a Rodovia - ES 368 - Domingos Martins.

-

Recuperar a estrada que interliga o distrito de Caramuru (Santa Maria de Jetibá) ao trevo da rodovia ES-264. 
Pavimentar o trecho de estrada que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano à rodovia ES-368.

-

Refazer o asfalto, pois ele foi muito mal feito e agora esta dando buracos na pista.-

Reforma da estrada que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga o 
IFES Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Reforma da Estrada que liga Santa Leopoldina a Caramuru.-

Reforma da estrada sentido Santa Leopoldina-Caramuru e construção de estrada sentido Santa Maria de Jetibá-
Domingos Martins.

-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da Rodovia Galerano Afonso Venturini, que liga Santa Maria de Jetibá a Santa Teresa – ES.-

Reforma das estradas de Caramuru e Domingos Martins.-

Reforma das estradas que ligam o IFES Campus Centro-Serrano a Santa Leopoldina e Domingos Martins.-

Reforma do asfalto das estradas de Caramuru, Santa Maria de Jetibá, Barra de Mangaraí em Santa Leopoldina, e 
asfaltamento da estrada que liga Caramuru à Domingos Martins.

-

Reforma na estrada de Caramuru.-

Reformar estrada sentido Domingos Martins-

Reformar estradas de Santa Leopoldina, elas geram muita dificuldade e demora para chegar aos locais.-

Reformas nas estradas de Santa Leopoldina, Caramuru e Domingos Martins.-

Reforme a estrada de Caramuru;-

Reforme a estrada do Ifes até Domingos Martins e do Ifes até Santa Leopoldina.-

Reforme as estradas do Ifes até DM e do Ifes até Santa Leopoldina.-

Reforme as Estradas sentido Santa Maria a Caramuru e de Caramuru a Domingos Martins.-

Retirada urgente dos caminhões pesados de Santa Maria de Jetibá.-

Rua que liga Santa Leopoldina a Caramuru precisa ser renovada ou ampliada pelo constante fluxo de caminhões, 
de ônibus escolares e carros.

-

Trecho da rodovia ES-080 que liga os municípios de Santa Leopoldina a Santa Teresa precisa ser asfaltado para 
solucionar problemas na logística de transporte de alimentos para Ceasa.

-

Uma estrada melhor de Domingos Martins para Santa Leopoldina.-

Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Criar incentivo para preservação das nascentes dos rios de santa Maria de Jetibá.-
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DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Compensação à cidade de Santa Maria de Jetibá, por disponibilizar água à Grande Vitória. Essa compensação 
pode ser por meio de investimentos que tragam retorno à conservação do meio ambiente.

-

Melhorar a captação de água potável, fazendo mananciais preservados para futuras áreas de captação de agua 
com retorno indenizatório para os “donos das nascentes”.

-

Retirar da lei de recursos hídricos a cobrança pelo uso da água.-

Vincular a possibilidade extração da água de subsolo com a exigência de se fazer caixa seca de armazenamento 
de agua das estradas, e assim haver compensação do recurso extraído (reposição e extração).

-

DESAFIO: Outros

Ampliação da rede de telefonia móvel nas comunidades rurais de Santa Maria de Jetibá.-

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Ampliar a rede de vias pavimentadas no município de Santa Maria de Jetibá (semelhante ao Programa Caminhos 
do Campo), visando melhorar as estradas para o escoamento da produção hortifrutigranjeira.

-

Apoiar as escolas famílias agrícolas de alternância.-

As estradas que foram pavimentadas com o programa "Caminhos do Campo" estão em péssimo estado. Melhorar 
as condições dessas vias, fazendo um recapeamento total e não apenas a operação tapa buraco.

-

As estradas que foram pavimentadas com o programa "Caminhos do Campo" estão em péssimo estado. Melhorar 
as condições dessas vias, fazendo um recapeamento total e não apenas a operação tapa buraco.

-

Construção de um anel viário desafogando o trânsito de caminhões pesados no centro da cidade. Apoiar a 
produção da agroindústria. Implementação do programa caminhos do campo para os atrativos turísticos.

-

Contemplar o interior de Santa Maria de Jetibá com atendimento da Telefonia móvel.-

Fortalecer os escritórios do IDAF do interior, para que seja mantida a cobertura florestal já existente, hoje o IDAF 
não consegue atender a demanda da sociedade.

-

Instalar telefonia móvel nas localidades de Recreio, Alto Santa Maria, Alto São Sebastião e Recreio.-

Melhoria, manutenção e ampliação do antigo Projeto Caminhos do Campo, principalmente em Santa Maria de 
Jetibá, que demanda de estradas em bom estado para escoamento da produção agrícola.

-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Apoiar o município de Santa Maria de Jetibá, para a execução de contenção de encostas.-

Incentivar a adequação ambiental, com alternativas como caixas secas nas estradas vicinais, terraceamento tipo 
chinês nas áreas acidentadas, irrigação eficiente como micro irrigação com sensores.

-

Saúde

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Auxiliar o município de Santa Maria de Jetibá com mais médicos.-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Aumentar o investimento em ações preventivas de saúde e disponibilizar maior número de médicos 
especializados para atendimento da população. Evitando assim gastos com transporte de pacientes.

-

Auxiliar o Hospital Concórdia de Santa Maria de Jetibá com os custeio de médicos e outros, um convênio seria 
ótimo.

-

Gostaria que no município de Santa Maria de Jetibá tivesse investimento na área da saúde trazendo 
equipamentos para exames especializados como: ressonância magnética, tomografia, termografia.

-

Município de Santa Maria de Jetibá - fazer convênios com as clínicas existentes no município evitando gastos 
desnecessários com transporte municipal principalmente desgaste dos pacientes com a viagem.

-

O município de Santa Maria de Jetibá deve ampliar os serviços de diagnóstico por imagem, uma vez que os 
mesmos não cobrem a demanda dos usuários do município. Um exemplo: não há nenhum tomógrafo.

-

Sobre a Rede Cuidar Santa Teresa: Está funcionando? Está sendo direcionado pacientes para essa unidade? 
Tem exames e equipamentos especializados?

-
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DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

Criar e fortalecer programas de atividades físicas e a disponibilização de mais profissionais nutricionistas.-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Mais investimentos na área da saúde.-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Instalar CDP Centro de Detenção Provisória para receber os presos da Região, Instalar CIASES para receber os 
adolescentes infratores da região.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Adequar a distribuição do quantitativo de oficiais das polícias militar e civil tendo como parâmetro o número da 
população de cada município ou cidade.

-

Apoio consistente para Santa Maria de Jetibá no combate a violência contra a Mulher, que está implementando a 
coordenadoria da Mulher.

-

Aumentar o efetivo da polícia em Santa Maria de Jetibá. O município não tem efetivo suficiente para garantir 
segurança contra roubos e furtos dos munícipes.

-

Aumento do quantitativo policial para atendimento ao município de Santa Maria de Jetibá, uma vez que o 
quantitativo atual é insuficiente para um bom atendimento às demandas.

-

Auxiliar o município de Santa Maria de Jetibá a instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos, auxiliando 
os policiais nos flagrantes.

-

Avançar com a proposta de construção de uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Santa 
Maria de Jetibá.

-

Central Militar em Santa Maria. Já que quando acontece alguma ocorrência em horário de troca de efetivos ou 
finais de semana ficamos muitas das vezes sem profissionais para atendimento e patrulhamento.

-

Construção de unidades, aquisição de viaturas, contratação de pessoal, investimento em tecnologia.-

Construir as delegacias de Santa Tereza, Santa Maria do Jetibá, Santa Leopoldina, Itaguaçu, Itarana, contratar 
pessoal, aquisição de viaturas e tecnologia, instalar o Plantão de 24h, conforme LC.

-

Criação de uma delegacia de atendimento específico para mulheres no município de Santa Maria de Jetibá.-

Criação de uma delegacia específica para mulheres em Santa Maria de Jetibá.-

Criação de uma delegacia específica para mulheres no município de Santa Maria de Jetibá.-

Criar projetos voltados para o jovem, dando oportunidades de lazer e socialização, longe das drogas.-

Criar uma companhia independente de Policia Militar em Santa Maria de Jetibá; Aumentar o efetivo policial em 
Santa Maria de Jetibá.

-

Implantação de uma delegacia regional especializada ao atendimento à mulher vítima de violência.-

Implantar plantão da Polícia Civil na microrregião Central Serrana, pois fora do expediente um cidadão ou a PM 
quando em um flagrante têm que se dirigirem à Aracruz ou Cariacica.

-

Instalar Serviço de Perícia Criminal e Serviço Médico Legal para atender a Região.-

Melhorar o efetivo da Polícia Civil em Santa Maria de Jetibá, com um delegado exclusivo no município e aumento 
de efetivo.

-

Trazer a regional da Polícia Militar para Santa Maria de Jetibá. O município está em posição privilegiada o que 
trará economia ao Estado com o deslocamento de viaturas e efetivo.

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Descentralização do Turismo, hoje centralizado a Grande Vitória e pouquíssimos municípios do interior do Estado. 
Principalmente Santa Maria de Jetibá, merece uma atenção maior no quesito.

-

Incentivar o turismo na região, incentivo ao agronegócio.-

Incentivo ao Esporte Aquático e Pesca Esportiva na Barragem do Rio Bonito, a segunda maior Barragem do 
Espírito Santo com mais de 22 km de extensão.

-

Investir no Turismo de Santa Maria de Jetibá é um grande investimento. Temos grande potência no ramo da 
culinária santa-mariense

-

56



Investir para potencializar as festas do município de Santa Maria de Jetibá. A cultura pomerana é muito rica, trará 
um retorno muito grande ao Estado.

-

Santa Maria de Jetibá é um município com alta potência em seu PIB, por isso, precisamos fortificar na área do 
Turismo Capixaba, o Município de Santa Maria de Jetibá.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Ampliar a participação do Estado no Projeto "Campeões do Futuro" com disponibilização de profissionais de 
Educação Física para os municípios.

-

Apoiar a produção cultural em Santa Maria de Jetibá com o festival nacional de dança e música.-

Construção de Centro Cultural e Esportivo, ofertando vasta programação cultural e incentivando a prática 
esportiva.

-

Descentralização do Turismo, hoje centralizado a Grande Vitória e pouquíssimos municípios do interior do Estado. 
Principalmente Santa Maria de Jetibá, merece uma atenção maior no quesito.

-

É preciso ser feito um trabalho similar ou melhor que é feito em Venda Nova do Imigrante ES.-

Investir no Turismo Santa mariense é investir no Estado do Espírito Santo.-

Manter competições nos moldes dos "Jogos Escolares" e "Copa Rural de Futebol Amador".-

O Turismo não pode ficar concentrado somente em alguns municípios, por isso Santa Maria de Jetibá precisa 
desenvolver o seu Turismo.

-

Projeto Turístico da Barragem do Rio Bonito e o Museu Rio Bonito, unindo as 03 Santas (Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa) com o asfalto de Santa Maria x Santa Teresa via Recreio.

-

Trabalhar o Turismo em Santa Maria é investir com amor a Terra Capixaba e o povo de Santa Maria agradece.-

Turismo em Santa Maria não existe, por isso, solicitamos ao Governo do Estado do ES que faça seu investimento 
com acompanhamento in loco juntamente com a Prefeitura Municipal.

-
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Central Sul

Desenvolvimento Econômico

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Facilitar as empresas e indústrias com benefícios para a instalação no ES, com isso contratando a população 
capixaba e fortalecer os empreendedores do ES existentes, principalmente na Região Sul.

-

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

Criação de políticas de incentivo à participação municipal nos procedimentos de aquisição de produtos e serviços 
dos órgãos púbicos, como foco no maior giro de capital no âmbito municipal.

-

Desenvolvimento Social

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Essa sim é uma medida eficaz, educação, mostrar o caminho certo valorizando suas origens, fazendo com que o 
cidadão seja respeitado independente de onde mora.

-

Oferecer oportunidades de trabalho aos mais pobres através de ações do governo.-

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Implementar projeto esgotamento sanitário para o município de Muqui.-

Universalização dos Sistemas de Esgotamento Sanitário nos municípios da microrregião Central Sul operados 
pela CESAN, bem como realização de trabalho junto aos moradores para adesão ao SES existentes.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Duplicação da Rodovia do Valão. Devido ao elevado número de veículos, o transito da cidade é moroso, e com a 
duplicação dessa via, dará maior celeridade ao transito.

-

Iluminação da Passarela em Morro Grande e entorno das instituições de Ensino FACCACI, FDCI, IFES e 
CECAPEB, inclusive o Retorno do Viaduto (tudo muito escuro com riscos de assaltos).

-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Ampliar a cobertura de reciclagem e reaproveitamento do lixo urbano-

Educação

DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

A Educação brasileira tem urgência de reverter o quadro de carência na formação da criança , desenvolver a 
leitura ler e escrever.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Construção de um novo prédio para a EEEF Maria Angélica Marangone Santana.-

Construção de um novo prédio para a escola EEEF Maria Angélica Marangone Santana, no bairro Zumbi, 
Cachoeiro de Itapemirim.

-

Construção de um novo prédio para a escola Maria Angélica Marangoni no bairro Zumbi para melhor atender a 
clientela da região geoescolar.

-

Construção de uma Unidade de Escola Viva, no Bairro Zumbi - Cachoeiro de Itapemirim.-

Melhorar investimento em Educação em todas as Escolas da Rede Pública, assim como tem feito nas Escolas 
Vivas. Não reduzir ensino médio noturno e evitar de fechar turmas.

-

Reforma da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-

Reforma e ampliação da EEEF Maria Angélica Marangoni Sant Ana do bairro Zumbi Cachoeiro de Itapemirim-
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Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no Bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim.-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim.-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-
ES.

-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-
ES.

-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi, em Cachoeiro de 
Itapemirim.

-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Valorização do Profissional da Educação com incentivo a continuidade aos Estudos, tais como: Bolsa de Estudo 
para Mestrado e Doutorado.

-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Criação de novas oportunidades de qualificação técnica para os jovens em sua entrada no mercado de trabalho. 
Sem qualificação, o jovem não consegue oportunidade de trabalho e crescimento profissional.

-

Melhorar a qualidade do Ensino e instalar outra Faculdade Estadual ou Federal (pública) em nossa região com 
mais opções de cursos e também de Medicina.

-

Gestão Pública

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Contínua otimização dos equipamentos de tecnologia, com aproveitamento das inovações e emprego do melhor 
"custo x benefício" para as questões públicas.

-

Escola permanente do servidor e do povo para aprender acessar e usar o serviço público.-

Melhorar as estruturas, qualificação profissional a eficiência dos serviços públicos.-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Melhoria salarial dos profissionais da educação.-

Promover meios de ajuda financeira especifica para que servidores públicos possam realizar cursos de 
graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado visando melhorar a qualidade da prestação de serviço.

-

Promover programas para aperfeiçoamento do servidor público mediante ajuda de custo.-

Que os técnicos de assistencial social possam ter suas horas trabalhadas 40 horas.-

Valorizar o desempenho do servidor público. Aperfeiçoar o funcionalismo público bem como sua remuneração.-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Melhorar e ampliar ou transferir o Aeroporto Municipal de Cachoeiro para a região da Safra, mais perto do mar. 
Construção de Porto Seco em Cachoeiro. Ampliar o transporte de Ferrovias em nossa região.

-

Reativação do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para voos estaduais (Vitória x Cachoeiro).-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Duplicação da Rodovia do Valão que dá acesso à Rodovia Cachoeiro Alegre-

Duplicação do trecho de estrada localizada em frente ao Perim Center e Café Campeão em Cachoeiro de 
Itapemirim para melhorar o escoamento do trecho, bem como a sua continuidade até o trevo da Kia.

-

Melhorar a malha viária de Cachoeiro e região SUL, diminuindo os acidentes, principalmente com motos.-

Restauração e requalificação do pavimento das rodovias. Redesenho das rodovias serranas com trechos com 
terceira faixa. Reativar e ampliar a ferrovia para desafogar as rodovias.

-

Revitalizar rodovia Duas Barras x Castelo-

Meio Ambiente e Agricultura
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DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Ampliar as florestas do ES, principalmente da Mata Atlântica, conservando as nascentes e rios que corta a nossa 
região.

-

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Dar prioridade em fornecimento de serviços de telefonia Internet e infraestrutura para propriedades com unidade 
de conservação e participante de corredores ecológicos.

-

Que as propriedades que tivesses participação em corredores ecológicos ou unidades de conservação 
recebessem benéficos com prioridade em melhoria na propriedade estrada mata burro inte telefonia..

-

Saúde

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Ampliar a Oferta de especialidade Medica na nossa região sul em Cachoeiro de Itapemirim.-

Cancelar o projeto de transferir os serviços prestados no novo Hospital de Cachoeiro pela Secr. de Saúde para o 
prédio do Antonio Auto Center, pela falta de vagas de estacionamento no local.

-

Criação de um hospital estadual de alta resolução em Cachoeiro de Itapemirim, que atenderia as três micro 
regiões do sul do estado.

-

Informatização e publicidade no agendamento e maior quantidade de exames para o sul. Descentralização dos 
serviços e contratualização da Santa Casa para nefrologia e outras especialidades.

-

Instalar uma base do SAMU em Cachoeiro. Ela pode funcionar a partir do quartel de bombeiros, como acontece 
em Marechal Floriano, Guarapari e Venda Nova. Isso economiza nos custos.

-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Melhorar a gestão de Saúde, principalmente dos hospitais filantrópicos ofertando mais serviços em nossa região 
com qualidade e resolutividade.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Melhorar o sistema prisional, construindo penitenciária agrícola em nossa região, aonde os detentos vão plantar 
os alimentos para se alimentar, tendo também alfabetização, cursos técnicos, religião.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Construção da sede da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, Construção da DP de Castelo, 
Construção da DP Mimoso do Sul, Construção da DP de Presidente Kennedy.

-

Garantir melhorias eficazes para garantia da segurança pública.-

Recomposição do efetivo da Polícia Civil em todos os cargos, na principalmente na Região de Cachoeiro. 
Substituição das viaturas mais antigas e sem verba para manutenção na área da SPRS.

-

Viabilização da implantação de um cerco eletrônico inteligente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive 
com a contribuição das câmeras residenciais existentes.

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Melhorar o turismo em todo ES, principalmente na Região Sul, como as belas paisagens que já existem 
divulgando para o Brasil e mundo, as culturas capixabas.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
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Aumentar o número de projetos sociais com vínculo no esporte, que já apresentam excelentes resultados em 
diversos locais.

-
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Centro Oeste

Desenvolvimento Econômico

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Conclusão das obras do polo empresarial em Baixo Guandu-

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Apoiar e incentivar a instalação de empresas em Baixo Guandu, pois somos o portão de entrada do leste mineiro, 
situado na divisa com o estado de MG, o que cria um ambiente favorável e competitivo.

-

Desenvolvimento Social

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Construção de Ginásios, Teatros e Museus nas cidades, cujos índices de violência estejam elevados, visando 
fomentar a cultura e o esporte e neutralizar esse e outros problemas.

-

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento estadual.

-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento Estadual.

-

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento estadual.

-

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Captação e tratamento do esgoto sanitário em toda extensão do Rio Doce margem direita e esquerda, Baixo 
Guandu, Colatina e Linhares.

-

Realização de investimento em saneamento básico, principalmente água e esgotamento sanitário nos municípios 
fora da área de atuação da CESAN.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Asfaltar o acesso dos presídios e aeroporto de Colatina, em torno de 2,5 Km no Córrego Santa Fé.-

Atualização do plano de mobilidade urbana do município de Colatina.-

Recuperação asfáltica das avenidas e ruas de Colatina, bairros Vila Lenira, Honório Fraga (Bairro e Frisa) com 
abertura e pavimentação do Anel Viário (BR259 x Frisa), Maria das Graças, São Silvano.

-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Apoio ao Município de Baixo Guandu e região para construção e licenciamento de suas áreas de transbordo para 
recebimento triagem e destinação dos resíduos sólidos urbanos.

-

Educação

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Fortalecer a educação dos CEEJAS. Elevando a eficácia da Educação de Jovens e adultos.-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Avançar com a Educação Empreendedora. Qualificando tecnicamente e também na área de gestão, o jovem que 
sai para o mercado de trabalho e que também pode querer abrir o próprio negócio. Projetos.

-

62



Gestão Pública

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Determinar data base dos servidores públicos mês de janeiro com reposição integral da inflação oficial dos 
últimos dez anos.

-

Determinar reajuste/reposição integral inflação dos últimos dez anos no ticket alimentação. Unificar valor dos 
servidores públicos efetivos/comissionados/designação com os mesmos valores TJ/ES.

-

Fazer plano de saúde integral operadora nacional para todos os servidores públicos ativos.-

Implantação de carga horária de 12/36 horas, permitida 3 horas extras, todo serviço publico, de segunda a 
sábado, inclusive feriados, pagamento em dobro, três férias quadrimestrais 15 dias.

-

Pagamento de prêmio salário de um ano para todos os servidores que se aposentar por tempo de serviço. Pelos 
serviços prestados pelo servidor por uma vida.

-

Plano de cargos/salários geral/único/ 7 classes:. Semialfabetizados (2 mil), alfabetizado (3 mil), médio/técnico (5 
mil), superior (10 mil), pós-graduado (15 mil), mestrado (20 mil), doutorado (25 mil).

-

Projeto de lei autorizar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem efetivos, optar pela extensão da carga 
horária de 20 pelo sistema de escala de 12/36 horas ou 40 horas com pagamento proporcional.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Criação de um porto seco para embarque e desembarque ferroviário em Mascarenhas no Município de Baixo 
Guandu que desafogará o fluxo pesado sobre a BR 259 e ES 446 principalmente.

-

Investimento para ampliação e adequação (infraestrutura) do aeródromo de Baixo Guandu para recebimento de 
voos regionais.

-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Abertura/pavimentação da rodovia São Roque do Canaã x João Neiva via Demétrio Ribeiro (BR101) trevo de João 
Neiva (encurtamento de distância e turismo rural). 28 km.

-

Asfaltamento da estrada que liga Baixo Guandu à Rampa do Monjolo, o trecho é de 8 Km.-

Asfaltamento do trecho Águia Branca/ Barra de São Francisco, via Águas Claras - Vargem Alegre.-

Asfaltamento do trecho Águia Branca/ Barra de São Francisco, via Águas Claras - Vargem Alegre.-

Asfaltamento do trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande-

Asfaltar o acesso ao Distrito de Itapina em Colatina. Em torno de 7 km.-

Conclusão da Rodovia ES 446 Colatina x Itaimbé.-

Conclusão da rodovia ES 446, Colatina a Itaguaçu.-

Continuidade da Construção da Rodovia ES 164 (Pancas x Baixo Guandu) e ES 165.-

Continuidade do projeto da estrada que liga a cidade de Colatina ao distrito de Itapina-

Drenagem e pavimentação da estrada de acesso à Rampa de Voo Livre do Monjolo, Baixo Guandu. Capital 
Estadual do Voo Livre.

-

Duplicação da rodovia Colatina x Linhares via Humaitá.-

Duplicação da Rodovia ES 080, Mucuri x BR 262 (Mucurici, Montanha, Pinheiros, N. Venécia, São Gabriel, 
Colatina, São Roque, Santa Teresa, via Santa Leopoldina (Imigrantes), Santa Maria Jetibá x BR 262).

-

Inclua na Elaboração do PLOA ou através de emenda na fase de discussão na Assembleia Legislativo, projeto de 
pavimentação da Rodovia ES-165 trecho entre Municípios de Baixo Guandu à Laranja da Terra.

-

Manutenção da ES 164 trecho de Alto Mutum Preto x Baixo Guandu.-

Pavimentação da rodovia Colatina x Itaimbé.-

Pavimentação e manutenção das rodovias estaduais (ES 164 e 165) que cortam o interior do município de Baixo 
Guandu, proporcionando melhores condições ao produtor rural para escoarem suas mercadorias.

-

Projeto de pavimentação da Rodovia ES 165 trecho Baixo Guandu x Laranja da Terra.-

Reabertura da rodovia e pavimentação de agrovila de Santa Julia (São Roque do Canaã) x Itaçu e Itaguaçu.-

Reabertura da rodovia e pavimentação Itaguaçu x Laranja da Terra x Afonso Claudio.-

Recapeamento da rodovia ES 248, Colatina X Linhares. Importante estrada com alto fluxo de veículos.-

Recuperação da estrada que liga Colatina a Linhares.-
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DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Fazer caminhos do campo Trecho São José em São Gabriel da Palha, Segundo Trecho Caminhos do campo 
Distrito de Vila Fartura passando por Terra Flor Terra Roxa até São Jorge do Barra Seca em Vila Valério.

-

Pavimentação da estrada do Monjolo em Baixo Guandu pelo programa caminhos do campo melhorando o acesso 
às propriedades e a rampa do Monjolo.

-

Reabertura da rodovia (caminhos do campo) Boa Paba (Colatina) x Agrovila de Santa Julia (São Roque do 
Canaã) 15 km.

-

Reabertura da rodovia (caminhos do campo) Colatina (São João Grande x São Pedro Frio x BR 259).-

Reabertura da rodovia e pavimentação (caminhos do campo) Colatina (Córrego são Zenon x Córrego Senador x 
Agrovila de Santa Julia São Roque do Canaã).

-

Reabertura e pavimentação asfáltica (caminhos do campo) Colatina x Paul de Graça Aranha x Marilândia.-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Dragagem do Rio Mutum no perímetro de Km 14 do Mutum distrito de Baixo Guandu.-

Dragagem, desassoreamento e construção de 6 barragens (que pode servir de ponte entre as margens do rio 
Doce). locais: Itapina, Colatina (Frisa x Acampamento), porto seco (Colatina x Humaitá) Linhares.

-

Finalização do entroncamento da Avenida Beira Rio em Colatina que já se arrasta há anos.-

Saúde

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

PPP - construção/aparelhamento hospital geral de Colatina (Gov-es/PMC/UNESC) local: bairro Honório 
Fraga/fundos UNESC/600 leitos. "Hospital Escola Senador Moacyr Dalla” residência médica especialidades.

-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Ampliação da cobertura do SAMU para o município de Colatina, que é bem mais populoso que os municípios que 
receberam a cobertura do SAMU na última expansão.

-

Ampliação ou a construção de um novo hospital público, para dar suporte ao Hospital Silvio Ávidos, visto que o 
mesmo recebe pacientes oriundos de vários municípios que compõem a região centro-oeste.

-

Ampliar e equipar (hemocentro, centro cirúrgico e exames) o Hospital João dos Santos Neves em Baixo Guandu 
para melhor e maior atendimento, desafogando o Hospital Silvio Avidos em Colatina entre outros.

-

Criação de uma central de ambulância 24 horas nas cidades, principalmente Colatina.-

Criação de uma central de ambulância de modo a atender a população 24h por dia.-

Criação do Sistema SAMU na região.-

Destinar recurso específico para reconstrução mamária das mulheres mastectomisadas (quem tem sua mama 
retirada em virtude de câncer).

-

Destinar recursos para a compra de acelerador linear (radioterapia) em Colatina no hospital de referência, pois 
atende todo o noroeste.

-

Disponibilizar mais exames e consultas especializadas para os munícipes de São Gabriel da Palha.-

Implantar sistema de saúde móvel aos municípios do interior.-

Implementar central de ambulância no Município de Colatina com capacidade de atendimento 24 horas por sete 
dias na semana.

-

Instalação de uma base do SAMU no município de Colatina.-

Priorizar exames alta complexidade, consultas de especialidades e mais cirurgias e olhar com carinho nosso 
hospital Dr. Fernando Serra que se se encontra totalmente sem condições de atendimento digno.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social
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DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Abertura de concurso público para cabos e soldados, com 15oo vagas anuais, para recuperação da corporação e 
renovação do quadro.

-

Baixo Guandu atingiu a histórica marca de 12 meses sem registro de homicídio, fruto do trabalho do GGIM. 
Pedimos aumento no número de câmeras de vídeo monitoramento para combater crimes contra o patrimônio

-

Construção de nova sede para a 15ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Colatina; uma vez que a situação 
atual é caótica prejudicando o atendimento diário a toda sociedade (cerca de 250 pessoas/dia).

-

Construção de uma nova unidade do Corpo de Bombeiros em Colatina, tendo em vista a atual não suportar as 
necessidades de atendimento.

-

Construção de unidade padrão do Corpo de Bombeiros no município de Colatina.-

Construção do novo 8º. batalhão da PM Colatina e implantação do curso anual formação de cabos e soldados 
300 vagas anuais região Noroeste.

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

A Rampa do Monjolo (Reconhecida como a Capital Estadual Voo Livre) Baixo Guandu necessita a realização da 
pavimentação da estrada de acesso ao local. O projeto já existe só destinar o recurso.

-

A Rampa do Monjolo (Reconhecida como a Capital Estadual Voo Livre) Baixo Guandu necessita a realização da 
pavimentação da estrada de acesso ao local. O projeto já existe só destinar o recursos.

-

Acredito que deve haver investimento na estrada de acesso a rampa de voo livre da rampa do Monjolo, Baixo 
Guandu. Asfaltamento da mesma. Pois a mesma gera renda, e lazer para o município e Estado.

-

Ampliar apoio e participação das regiões turísticas em feiras e eventos estadual, regional e nacional para 
promoção dos Municípios, Regiões e do Estado.

-

Asfaltamento do trecho de acesso à Rampa do Monjolo em Baixo Guandu que potencializará o esporte de voo 
livre, o agroturismo e agronegócios. Baixo Guandu é a capital capixaba do voo livre Lei 10838/18.

-

Precisamos de uma nova politica para atrair novos turista pra nossa região, qualificação e investimento para que 
isso aconteça é indispensável.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Instalação de portais turísticos (Baixo Guandu e região) característicos conforme suas potencialidades, além de 
interiorizar ações do governo apoiando a realização de eventos local e regionais.

-

Investimento na estrutura da rampa de voo livre do monjolo Baixo Guandu, capital estadual do voo livre com 
destaque internacional, a fim de desenvolver o turismo na região.

-
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Litoral Sul

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Incentivar as cooperativas de reciclagem.-

Educação

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Reforma e ampliação da escola Estadual Professora Filomena Quitiba no município de Piúma.-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Construir uma Faculdade estadual de Contabilidade e/ou Administração e/ou Logística tanto em nível tecnólogo 
como bacharel em Itapemirim para atender todo litoral sul.

-

Dar destinação, qualquer que seja: vender, escola técnica, ao terreno antigo da escola Leopoldino Rocha, que 
está abandonado sendo usado por bandidos e sendo foco de doenças.

-

Gostaríamos de firma parcerias com o IFES para disponibilizar cursos técnicos e superiores aos jovens do 
município, evitando que os mesmos tenham de se deslocar para tal.

-

Realizar parceria com IFES Campus Piúma trazer cursos técnicos e superior para atender toda a região.-

Gestão Pública

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Precisamos de mais prazo para acesso aos recursos do FUNMPDEC, pois nós, municípios pequenos e com 
poucos recursos não conseguimos apresentar todos os documentos tempestivamente.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Reformar e ampliar a estrutura ferroviária do Estado e interligá-las com a malha ferroviária dos Estados vizinhos.-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Nosso asfalto da BR ES 181.-

Pavimentação total da ES-485 ligando Vargem Alta até Rio Novo do Sul para escoar a produção da região central 
serrana até a BR 101. Este trecho sofre com as chuvas gerando muito gastos com manutenção.

-

Piúma enfrenta um desafio logístico todos os verões com o aumento de sua população precisou urgentemente de 
uma rodovia de contorno para desafogar o tráfego interno do município.

-

Piúma precisa de uma rodovia de contorno para desafogar o tráfego interno do município principalmente no 
período de verão. Com a possível instalação do porto será fundamental para veículos grandes.

-

Quero meu asfalto ES 181.-

Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Outros

Desenvolver o setor pesqueiro nos municípios litorâneos, com investimento em infraestrutura. Capacitação de 
pescadores. Fomentar a aquicultura sustentável.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Apoiar e reestruturar (melhorar as estruturas físicas, veículos e a quantidade de servidores) o INCAPER para 
continuar oferecendo assistência técnica de qualidade aos produtores rurais do Estado.

-

Realizar as obras de pavimentação asfáltica (Caminhos do Campo) da Sede do Município de Alfredo Chaves até 
a comunidade de Quarto Território.

-
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Valorizar e fortalecer as Escolas do sistema MEPES, por que elas estão diretamente ligadas ao campo, dando 
oportunidades e evitando o êxodo rural.

-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Há muitos anos Piúma sofre com a erosão da orla, a cada ano perdemos espaço no turismo e esporte, 
necessitamos da contenção da erosão e possível engorda da orla.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Construir e equipar uma sede para o Batalhão da PM no Município de Piúma.-

Piúma precisa de recursos para construir a sede do Batalhão da Polícia Militar e equipamentos.-

Reforma e ampliação da 9ª Cia da PM, em Marataízes.-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Impulsionar as já existentes Rotas Turísticas/Culturais.-

Somos um município iminentemente turístico, e recentemente sofremos com a ação das intempéries que estão 
destruindo a orla, precisamos de recursos para recompor nosso principal atrativo turístico.

-

Somos um município iminentemente turístico, que vem sofrendo com as ações das intempéries que destruíram a 
orla, necessitamos de recursos para fomentar o turismo, e, melhorando o comércio regional.

-
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Metropolitana

Desenvolvimento Econômico

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Acho que pra melhorar essa questão é necessário facilitar a abertura de empresas, desburocratizando os acessos 
legais para o sucesso de ter seu próprio negócio.

-

Criação de cursos direcionados aos jovens para fomentar o desenvolvimento de capacidades como o 
empreendedorismo, a intermediação de mão-de-obra e a sua autonomia para o trabalho e geração de renda.

-

Desenvolvimento Social

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Aumentar as políticas de Proteção Social para colaborar com a diminuição de ingressos no sistema prisional.-

Oferecer Políticas de Proteção Social eficazes para contribuir com a redução do ingresso de pessoas no sistema 
prisional.

-

Promover oportunidades de emprego.-

Tenho como proposta, investir em mais oportunidades de empregos e garantir que a proteção social se efetive.-

Torna-se estratégico atender as populações mais vulneráveis, a fim de superarem a realidade miserável em que 
vivem, isso se faz por meio das políticas públicas garantidoras de direitos.

-

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

Ampliar o atendimento social, aos locais dominados pelo tráfico de entorpecentes.-

Instituição de uma Política Pública de Atendimento ao Egresso do Sistema Socioeducativo como forma de 
prevenção a reincidência infracional, ingresso no sistema prisional e vitimização juvenil.

-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Políticas públicas voltadas ao enfrentamento do aumento do número de moradores de rua, com ações da saúde, 
defesa social, segurança e justiça.

-

Reabertura do Restaurante Popular de Vitória para atendimento metropolitano às necessidades de alimentação 
saudável para as pessoas cadastradas nos CRASs.

-

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Moro em um bairro onde não se tem esgoto tratado e a maioria das ruas está sem pavimento e esgoto a céu 
aberto escorrendo pelas ruas e muitas crianças brincando nessas águas contaminadas!

-

O saneamento básico impacta diretamente na saúde das pessoas. É preciso melhorar o transporte público para 
qualidade na mobilidade urbana. O déficit habitacional deve ser estudado e resolvido.

-

Saneamento básico deve ser tratado com uma das prioridades em 2019. Engloba saúde, meio ambiente e 
qualidade de vida. Guarapari sofre muito com a falta de saneamento, praias sendo poluídas diariamente

-

Uma boa saúde se tem com prevenção, então universalizar o esgoto tratado é uma solução muito viável, tendo 
uma grande eficácia para problemas de saúde.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

A grande Vitória tem um excesso de semáforos e pontos de ônibus muito próximos gerando paradas excessivas; 
os semáforos poderiam ser substituídos por passarelas e/ou passagens subterrâneas.

-

Ampliação da oferta de ônibus seletivos com novas linhas e ampliação dos horários, ofertando também ônibus 
maiores para atender a demanda visto que a maioria estão superlotados.

-

Concluir a Leitão da Silva e implantar o Portal do Príncipe.-

Construir ciclovia na Avenida Rio Branco, em toda a sua extensão, desde a Praia do Canto até a Leitão da Silva.-

Construir uma ciclovia na Terceira Ponte. Além de melhorar o fluxo de pessoas entre Vitória e Vila Velha, tal 
intervenção ajudaria na diminuição do congestionamento.

-
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Criar as faixas exclusivas para o Sistema Transcol e instalar ciclo faixas em todos os Corredores do Programa 
Transcol IV.

-

Desregulamentar e extinguir o monopólio do transporte público urbano. Qualquer empresa, desde que qualificada 
para tal, deveria poder oferecer transporte público, para melhorar a qualidade/eficiência.

-

Duplicação da Segunda Ponte, para dar fluidez ao transito.-

Estruturar vias mais largas e criar vias/auto rodovias expressas, construção de viadutos nos cruzamentos e 
passarelas/passagens subterrâneas (estas podem ter lojas/camelos cadastrados).

-

Implantação de novas modalidades de transporte, como balsas para transportes aquáticos em pontos 
estratégicos.

-

Implantação de uma malha cicloviária no município da Serra, preferencialmente integrando aos outros municípios 
da Região Metropolitana.

-

Implantar a faixa exclusiva de ônibus nos principais eixos viários entre os municípios de Serra, Vitória, Cariacica e 
Vila Velha.

-

Implantar transporte marítimo entre Vila Velha, Vitória, Cariacica.-

Integração de outros meios de transporte ao sistema existente interligando os municípios e diminuindo a 
superlotação em ônibus e o tempo de espera, como p. ex., vans, trens, metrô, VLT.

-

Melhorar a qualidade do serviço de transporte público, com ampliação da oferta de coletivos em bairros 
periféricos e maior previsibilidade nos horários dos ônibus.

-

Poderia criar pontos de parada de ônibus "satélite" para as linhas de ônibus "expressa" diminuindo as paradas.-

Se a disponibilidade, diversidade (categorização) e qualidade dos ônibus fossem melhor, mais pessoas, de todas 
as classes sociais, usaria o transporte público, reduzindo o número de veículos nas vias.

-

Se mais pessoas usassem o transporte público, haveria menos veículos nas vias, reduzindo acedentes, 
congestionamentos, diminuindo assim o tempo de deslocamento e a necessidade de investimento público.

-

DESAFIO: Outros

Incluir lei estadual de proibição de circulação de carroças tracionadas por animais. E também por seres humanos 
irracionais, que causam tumulto no trânsito com os carrinhos, colocando em risco a vida.

-

DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

Implementar o PDAU para reduzir a exposição de pessoas aos transbordos e anteriormente as intervenções dos 
Programas realizar manutenção. Nos corpos hídricos e manutenção. Nos sistemas de drenagem pluvial.

-

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

Investir na produção de unidades habitacionais nas Zonas de Interesse Social-ZEIS priorizando os municípios 
com menor IDH.

-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

A coleta seletiva e o tratamento adequado dos resíduos sólidos precisam avançar para melhorar a qualidade 
ambiental da grande Vitória. Sugiro que o Estado apoie os Municípios na implantação de Programa.

-

Ampliação de coleta seletiva, usinas de reciclagem.-

Implementar em caráter urgentíssimo os mecanismos da Lei nº 12.305/2010, inclusive com atenção as ações de 
coleta seletiva e os Arranjos Produtivos Locais que processam os resíduos sólidos.

-

Educação

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Ofertar mais vagas do EJA nas escolas do Estado e Bairros, podendo assim proporcionar oportunidade de 
adultos voltarem a estudar.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Aumentar a rede de ensino de nível fundamental e médio em áreas com menores desempenhos sociais e renda 
per capita. Na Região 5 em Vila Velha, o Bairro de Barramares não possui escolas destes níveis.

-

Construção uma Escola Viva, Região V, grande Barra do Jucú e Grande Terra Vermelha, Vila Velha. Temos as 
áreas públicas. São mais de 5000 jovens fora das escolas.

-

Cumprir a meta de universalizar bibliotecas, prevista na Lei 12.244.-

Gostaria que se aumentasse atendimento Escola Viva.-
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O objetivo "ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA" já engloba todos os 
demais.

-

Poder de polícia é muito importante, mas pra acabar de vez com a violência é começar lá de baixo, com educação 
de qualidade, pois nem todos sabem dos seus direitos, pois não foram instruídos.

-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Eleição direta para diretores escolares.-

Proibir comissionados, em escolas públicas, que não tenham capacitação na área de Educação-Didática-
Pedagogia e Administração Pública. Priorizar os cuidados com as infraestruturas das escolas públicas.

-

DESAFIO: Outros

Fazer trabalho de conscientização nas escolas sobre o respeito aos animais e ao meio ambiente, envolvendo os 
também os pais, que acabam dando o mau exemplo aos filhos.

-

Inclusão nos na educação Fundamental a Sustentabilidade sócio ambiental e primeiros socorros.-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Ações de inclusão produtiva.-

Construir uma Escola de Ensino Fundamental e Profissionalizante na Região do Bairro Jockey de Itaparica em 
CURTO prazo. Temos a área para doar .

-

Criar cursos de capacitação profissional com certificação e contando como título para àqueles que não possuem 
condições, devendo dar ampla publicidade.

-

O primeiro emprego sempre é mais difícil por causa das empresas precisarem de pessoas com experiência, então 
um jovem bem qualificado vai fazer a diferença.

-

Organizar cursos técnicos administrativos para microempreendedores individuais na modalidade semipresencial 
para auxilio com a burocracia e controle de qualidade nas escolas da rede estadual.

-

Gestão Pública

DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem como prevenir e 
combater a corrupção

Ampliar o detalhamento das despesas de publicidade do Governo de forma mais ampla, possibilitando a 
execução de relatórios em formato Excel que contenha CNPJ, nome e valores destinados a cada veículo.

-

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Capacitar em legislações ambientais e administração pública os: governador, secretários, deputados, vereadores, 
comissionados. Proibir comissionados em cargos técnicos como diretores e gerentes.

-

Melhorar todo o sistema de Fiscalização e Gestão. Pois, a Gestão é a qual direciona os demais setores.-

O fortalecimento dos órgãos fiscalizadores da qualidade ambiental da Região Metropolitana, em especial o IEMA.-

DESAFIO: Outros

Não sou contra indicação de políticos a cargos, mais essas indicações tem que ser profissionais, ex: advogado na 
secretaria de saúde, tá errado tem q ser alguém voltado pra área específica.

-

Uniformizar as carreiras dos servidores públicos estaduais. Evitar a fuga de talentos, custos, etc. para o próprio 
Estado. Exemplo o salário base de um administrador deve ser o mesmo para todos órgão

-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Concurso público para provimento de cargos nas polícias civil e militar.-

Construir um Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos para os Trabalhadores da Educação, valorizando o 
professor.

-

Garantir a data-base aos servidores do executivo estadual.-

Maior transparência das propostas e aplicação do orçamento publica. Capacitação dos servidores com cursos e 
especializações. Valorização do servidor que mais se destaca em suas atividades.

-

Praticar a Gestão de Pessoas, com o desenvolvimento de Avaliações de Desempenho para promoções em 
carreira.

-

Qualificar os profissionais, realizar concursos públicos, melhorar as condições de trabalho referentes à carga 
horária e salários mais justos, ofertar infraestrutura de qualidade de esporte e cultura.

-
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Quanto à área de saúde, penso como proposta a abertura de concurso público com melhores salários e 
condições de trabalho, tanto rede primária de saúde quanto nas especialidades.

-

Realização de concurso público para a RTV atendendo demanda de comunicação pública a serviço da sociedade.-

Reforma do Edifício Fábio Ruschi, com a instalação de vestiário e bicicletário coberto.-

Reforma Geral do Edifício Fábio Ruschi com acessibilidade e vestiário.-

Reforma geral do edifício Fábio Ruschi, com acessibilidade e vestiário para o servidor.-

Reforma Geral do Edifício Fábio Ruschi, com acessibilidade, saída de emergência, vestiário e bicicletário.-

Regulamentação do artigo 12 do capitulo 3 da lei complementar nº 699/2013; regulamentação do adicional de 
insalubridade/periculosidade dos servidores que percebem por subsídio.

-

Revisão de planos de cargos e salários; concursos públicos; reajuste ticket alimentação.-

Revisão do plano de cargos e salários dos servidores do Idaf e estruturação de medicina do trabalho e saúde do 
trabalhador nos órgãos públicos para atendimento aos servidores; auxilio saúde.

-

Valorizar o profissional que atua efetivamente no estado, com benefícios e possibilidades de promoção.-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Estruturar malha ferroviária para transporte publico e de cargas.-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento do trecho pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande.-

Continuidade das obras do contorno do Mestre Álvaro.-

Para promover qualquer beneficio na área rural primeiro deve-se dar qualidade de vida aos produtores rurais. O 
que vemos hoje, mais especificamente em Guarapari, é um total descaso com as estradas.

-

Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Meio ambiente: incentivar financeiramente, por meio de abatimento de impostos, a manutenção dos pequenos 
remanescentes de florestas nas propriedades rurais e também a compra de insumos (adubo, etc.).

-

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

Criar legislação para proibir o uso de copos plásticos não recicláveis bem como canudinhos não recicláveis.-

Criar novos projetos com o objetivo preservar o Meio Ambiente e orientar a população a importância dessa 
temática.

-

Despoluização dos 'valões' que cortam a grande vitória-

Diminuir a poluição ambiental produzida pelas empresas Acelor-Mital e Vale.-

Implementar o Plano Estadual de Qualidade do Ar ampliando a instalação de coletores de amostras e ampliar o 
monitoramento/fiscalização sobre os poluidores.

-

Incentivar a aquisição de fontes de energia "limpa", como energia solar, aquecedor solar de água entre outros.-

Priorizar projeto que: 1- diminua o pó preto da região costeira; 2- recupere as matas ciliares dos mangues; 3- 
retire a emissão de esgotos clandestinos dos rios nas porções a montante e a jusante.

-

DESAFIO: Outros

Ministério do Meio Ambiente (MMA) cerca de US$ 13 milhões para minimizar impactos sobre a biodiversidade do 
Brasil. (Projeto GEF-Pró-Espécies proteger espécies ameaçadas no Espírito Santo).

-

Organização e desenvolvimento do setor pesqueiro da região metropolitana, com investimentos em infraestrutura 
e qualificação de pescadores. Incentivo ao desenvolvimento da piscicultura sustentável.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Dar condições aos pequenos produtores para que não precisem sair de suas propriedades, tendo escolas na 
região voltadas para a vida no campo com qualidade e renda.

-

Fortalecer Incaper, que atua em todas essas áreas e está atualmente sem condições com quadro de servidores 
defasado, sem orçamento para executar ações e projetos, dependente de editais.

-
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DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Criar legislação que obrigue os municípios a atualizar anualmente os dados para confecção do Mapa de Redução 
de Riscos.

-

Saúde

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Aumentar a dispensação de medicamentos nas unidades básicas de saúde na Serra.-

Criação de Banco de Sangue em Cariacica, para atender os municípios de Cariacica e Viana.-

Financiamento estadual para a construção de mais unidades de saúde em Vila Velha.-

O número de demanda é muito maior do que a oferta, por isso á preciso ampliar a atenção básica.-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Acho que as pessoas procuram sim pela saúde, porém ainda encontram dificuldades para encontrar todas as 
especialidades, e a demora por exames também é muito grande.

-

Aumentar o numero de Bancos de sangue, (Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana), uma vez que só temos essa 
demanda de atendimento município de Vitória, para dar mais comodidade e facilidade aos doadores.

-

Aumentar o número de ofertas de atendimento em hospitais públicos e filantrópicos, incluindo neste o hospital da 
Polícia Militar e Associação dos Funcionários Públicos.

-

Criação de Pronto Atendimento que atenda durante 24h na Região 5 de Vila Velha que não conta com este tipo 
de serviço.

-

Criação de sistema online de marcação de consultas.-

Estruturar junto aos municípios CRE's diminuindo as filas e o tempo de espera para consultas com especialistas e 
exames. Com espaço para exames complementares.

-

Melhoria da Farmácia Cidadã, doentes esperam em pé debaixo de sol por horas para receber medicamento no 
centro de Vitória, inclusive transplantados.

-

Minha proposta para Guarapari seria a implantação de um Hospital Público no município. Iniciou-se a construção 
do Hospital Maternidade Saúde, porém até o momento as obras estão paradas.

-

O acesso ao médico especialista, nas unidades de saúde, através de agendamento, exemplo: um médico 
especialista (ortopedista, oftalmologista, entre outros) e o encaminhamento agendado com dia e horário.

-

Ofertar um maior número de exames de alto custo, concurso público para provimento de cargos, dentistas, 
psicólogos e psiquiatras, para ampliar o atendimento às famílias com viciados em drogas.

-

Os serviços de saúde especializada precisa ser ampliado.-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Inserir sistema digital no "Acesso do Cidadão" para os serviços diversos da saúde, aprimorando o gerenciamento 
e propiciando transparência de disponibilidade de medicamentos na rede do SUS/ES.

-

DESAFIO: Outros

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos protetores de animais cadastrados, com atendimento público para consultas, vacinas, exames, 
chipagem e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos e já abrigados.

-

Apoio aos protetores de animais cadastrados, com atendimento público para consultas, vacinas, exames, 
chipagem e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos e já abrigados.

-
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Atuo como protetora no resgate de animais de rua. A cidade esta repleta de animais abandonados e necessários 
politicas públicas para resolver essa crueldade.

-

Conscientização a população com campanhas com foco no bem estar dos animais. ( controle de natalidade, 
vacinação, segurança em seus lares).

-

Controle de natalidade e chipagem para animais de rua, de proprietários de baixa renda comprovada, e de 
abrigos de Protetores cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais"

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais em situação de rua, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de canal de comunicação onde a sociedade possa por meio dele realizar pedidos de ajuda para resgate 
de animais em situação crítica e em estado depredável.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Centro Estadual de Referência ao Cuidado Animal com foco na castração de animais em situação de 
rua (sobretudo, fêmeas) e castração de animais domésticos de famílias de baixa renda.

-

Criação de hospital público para animais, com atendimento público para cirurgias, consultas, exames, vacinas, 
castração, chipagem, e medicamentos básicos.

-

Criação de políticas de bem-estar animal.-

Criação de Pronto-Socorro e hospital Veterinário para animais em situação de rua e em condições de extrema 
vulnerabilidade (destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores).

-

Criação de Pronto-Socorro e hospital Veterinário para animais em situação de rua e/ou de extrema 
vulnerabilidade, que atenda casos de atropelamento, esporotricose, queimaduras, tumores, TVT.

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade ( 
destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de um "Centro de Referência Estadual ao Atendimento de Animais em Situação de Rua" para castração 
de cães e gatos abandonados e em situação de rua, visando o controle populacional dos mesmos.

-

Criação do Centro Estadual de Referência ao Cuidado Animal c/ controle de superpopulação com a castração em 
massa. Chipagem universal de animais a fim de descobrir e multar o responsável pelo abandono.

-

Criação do Centro Estadual de Referência ao Cuidado Animal com controle de superpopulação com a castração 
em massa. Chipagem universal de animais a fim de descobrir e multar o responsável pelo abandono.

-

Criação do hospital público e SAMU para animais carentes. Assim como programa de castração gratuita e 
acolhimento de animais de rua.

-
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Desenvolver um Saúde Pública com atenção especial aos animais de rua, promovendo castração das fêmeas, 
desenvolvimento dos CCZs para atendimento aos animais necessitados e não apenas matar os doentes.

-

É preciso que o poder público tenha um recurso para melhorar a vida dos animais abandonados, promovendo 
castração, para amenizar o sofrimento dessas vidas tão indefesas, junte-se as ONGs protetoras!

-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e em situação de rua e promoção de feiras de 
adoção.

-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados e chipados, e promoção de feiras de 
adoção.

-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção;-

Implantação de políticas para o bem estar animal, visando castração, vacinação, chipagem de animais 
abandonados, de pessoas com baixa renda e de protetores/abrigos.

-

Implantação de políticas para o bem estar animal, visando castração, vacinação, chipagem de animais 
abandonados, de pessoas com baixa renda e de protetores/abrigos.

-

Oferta e aplicação de vacinas (V8/V10 + gripe + giárdia + raiva) em cães e gatos em situação de rua e cães e 
gatos de famílias de baixa renda.

-

Palestras educativas nas comunidades, associações de bairros e escolas de ensino fundamental e médio, sobre 
a Lei de Maus tratos aos animais.

-

Programas de castração de animais que possa atender a população. Tirar os animais da rua, melhoria do CCZ. . 
Segundo a OMS mais de 30 mil animais estão abandonados somente na Grande Vitória

-

Recolhimento, cuidados, vacinação e castração aos animais de rua. Triste demais vermos em nossa cidade 
tantos seres inocentes sendo tratados como lixo. Eles sentem dor fome frio amor, assim como nós.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

As ações devem abarcar tanto os projetos que atendam a população privada de liberdade, no sentido de 
oportunizar cidadania efetiva; quanto inciativas de prevenção.

-

Possibilitar que os encarcerados trabalhem, dando tratamento diferenciado aos que se negam a trabalhar.-

Quanto à segurança tenho como proposta, o Estado prover socialização na sociedade. Podendo assim, melhorar 
a eficácia da ressocialização.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aumentar a fiscalização por parte da Capitania dos Portos das embarcações motorizadas que circulam muito 
próximas às praias e enseadas/ilhas.

-

Aumentar o número de guardas municipais e ampliar o número de câmeras de vídeo monitoramento instalando 
em locais com intenso tráfico de entorpecentes.

-

Aumento do efetivo de policiais na Serra.-

Criação de uma App para Smartphone, que em presença de um crime, ao ser acionada por um conjunto de tecla, 
ative as forças policiais mais próximas através do GPS.

-

Melhorar e ampliar o sistema de monitoramento com câmeras nos bairros da Região Metropolitana.-

Repor gradativamente o efetivo dos órgãos de segurança pública.-

Voltar o policiamento ostensivo nos bairros a pé, assim está perto do cotidiano dos moradores.-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Asfaltamento do trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, Via Campo Grande.-

Fomentar o Turismo local, resgatar a cultura regional em nosso município, desenvolvendo projetos que estimulem 
o esporte e o lazer. Desenvolver projetos que despertem a população para as belezas locais.

-

Guarapari é conhecida mundialmente por suas areias monazíticas e não existe nenhum trabalho do governo que 
explore esse potencial.

-
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Implementar ações que promovam e valorizem o turismo pouco explorado no ES.-

Incrementar a cultura com apoio a festivais e Música, Dança, Teatro e Cinema.-

Parceria com as escolas de samba, para geração de emprego e renda e assim fomentar a cultura local.-

Promover ações simples para auxiliar o turista no estado, com guias dos locais turísticos, ônibus de acesso aos 
pontos turísticos, promoção e divulgação do turismo capixaba.

-

Promover mais espaços de cultura, esporte e turismo.-

DESAFIO: Outros

Parcerias Público-Privadas, para incrementação de turismo. O Penedo, Parque da Fonte Grande, Pedra dos Dois 
Olhos, por exemplo, são momentos naturais que poderiam ter projetos e projeções eficientes.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Ampliar o volume de investimentos em todas as expressões culturais e especialmente na literatura.-

Aparelhar bibliotecas com estrutura: acervo, internet, equipamento e pessoal para promover e desenvolver ações 
com esses temas em sua comunidade local. O Incaper pode ajudar desde que tenha estrutura.

-

Atuar junto aos municípios para oferta de espaços destinados à prática de esportes e exercícios físicos nas 
periferias.

-

Construção de Quadra Poliesportiva em Cariacica, para que a Escola de Samba Boa Vista possa promover 
inclusão social de crianças e adolescentes carentes, por meio do esporte e cultura.

-

Construção de um Ginásio Poliesportivo para o Município de Cariacica.-

Criar parcerias com os municípios para incentivar e fomentar cultura. Municípios como Serra não possuem 
Secretaria de Cultura e nem programações como shows e concertos em parques

-

Esporte é uma ótima pedida para tirar jovens do crime, e o turismo é uma grande fonte de renda, o nosso estado 
é muito lindo pra não se aproveitar essa renda.

-

Maior verba destinada a eventos do turismo religioso e de cultura popular (superiores à verba dos editais e por 
este motivo não contemplados) - ex.: Romaria dos Conguistas na Festa da Penha.

-

Realizar redução de ICMS em polos culturais e gastronômicos para estabelecimentos como restaurantes e de 
lazer, incentivando o fluxo econômico e incentivando ações sociais.

-
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Nordeste

Desenvolvimento Econômico

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Apoiar a Construção do Porto CPSM e implantar a instalação de uma Zona Industrial do Petróleo e Gás atraindo 
Multinacionais para o Nordeste do ES.

-

Desenvolvimento Social

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Implantação de albergue para situação de rua; Construção abrigo para crianças de 0 a 18 anos incompletos; 
Ampliação ou manutenção para abrigo de idosos, de preferência ter rede própria ou conveniados.

-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Ampliação das equipes volantes; construção e ou ampliação de um CRAS na região dos Km e Bairro CEAC; 
Disponibilizar oportunidades de emprego, para famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

-

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Guriri precisa de saneamento básico, e criar um centro de recebimento, reciclagem e incineração de resíduos.-

Realização de obras que visa a coleta e destinação do esgoto lançado sem tratamento nos córregos e rios do 
município, nos bairros: Lajedo e Dominguinhos, e no Distrito de São Sebastião do Norte.

-

Saneamento básico (ETE) no distrito de Cristã do Norte - Pedro Canário -ES. Dentro da proposta de ampliação 
dos investimentos dentro desta política pública.

-

Saneamento Básico de São Mateus, principalmente do balneário de Guriri melhorando a qualidade da água e 
fornecendo a coleta do esgoto. Implantação da coleta seletiva dos resíduos sólidos.

-

Educação

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Estimular a participação de jovens e adolescentes na política, reforçando a importância da participação em 
ferramentas como esta do Orçamento Participativo

-

Promover debates na educação fundamental e no ensino médio relacionados à corrupção e como ela afeta a 
sociedade, visando o desenvolvimento de novas gerações com valores éticos reforçados.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Construção de uma nova escola estadual de ensino médio do município de Jaguaré.-

Implantação de uma escola de tempo integral híbrida (6° ano à 3ª série do EM) - Escola Viva - no município de 
Jaguaré.

-

Inserir o tema Educação Financeira no ensino fundamental e médio para que tenhamos cidadãos adultos mais 
economicamente saudáveis no futuro.

-

Para além do Pacto pela Aprendizagem, mais investimentos em programas e projetos voltados para os anos 
finais do Ensino Fundamental nas Escolas da Rede Estadual de Ensino.

-

Precisamos resolver problema da quadra da escola estadual Jose Carlos Castro em Braço do Rio onde há anos 
estamos sem quadra para fazer esporte.

-

Gestão Pública

DESAFIO: Outros

Reduzir o cabide de empregos nos municípios e Estado aplicar esse dinheiro para melhoria da renda da 
população. Reduzir o salário absurdo dos Políticos, porque é o que temos políticos e não gestores.

-
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DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Buscar parcerias junto ao governo do estado no sentido de proporcionar formação continuada e qualificada.-

Rever a política de remuneração de juízes, procuradores e desembargadores. Garantir a competitividade 
econômica. Aperfeiçoamento de pessoal através de incentivo a programas de mestrado e doutorado.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Ampliação do aeroporto de São Mateus-

Pensar no Futuro na reconstrução da malha ferroviária. O Brasil é o único país que depende 100% da malha 
rodoviária.

-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento da ES 422 que liga a CEUNES em São Mateus à Conceição da Barra. Essa obra vai reduzir o 
percurso entre as duas cidades e dar uma opção aos alunos e professores da UFES e IFES.

-

Asfaltamento da estrada que liga o Balneário de Guriri São Mateus, a Estrada da Meleira Conceição da Barra até 
onde está sendo construindo a balsa fomentando ainda mais o turismo na região.

-

Asfaltamento do Trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande.-

Manutenção da rodovia Pinheiros x Montanha x Mucurici, e Montanha com a divisa de Nanuque/MG, asfalto muito 
irregular com buracos e ondulações que afeta a segurança das pessoas que trafegam por lá.

-

Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Estimular a criação de barragens em São Mateus para resolver o problema da água salgada para os municípios 
de São Mateus e Conceição da Barra.

-

Regionalização do IEMA e fortalecimento através de realização de concurso público. Mudança do ponto de 
captação de água para abastecimento na cidade de São Mateus. Incentivo à coleta seletiva.

-

DESAFIO: Outros

Desenvolver o setor pesqueiro em Conceição da Barra e São Mateus, com investimento em infraestrutura. 
Capacitação de pescadores. Fomentar a aquicultura sustentável.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Criação de hortas comunitárias em espaços públicos, estimulando a produção de alimentos orgânicos, a 
interação da comunidade e a consciência da importância de uma alimentação saudável.

-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Desassoreamento da foz do Rio Cricaré. Esta obra, além de alavancar o setor pesqueiro de Conceição da Barra, 
também promoverá a estrutura de manutenção das embarcações, atraindo barcos para reparos.

-

Desassoreamento do rio Cricaré, e fixação da Boca da Barra-

Desassoreamento do rio Cricaré, e fixação da Boca da Barra-

Desassoreamento do rio Cricaré, e fixação da Boca da Barra-

Efetuar projeto e obra de um píer para estrangular a foz do Rio São Mateus em Conceição da Barra, visto que, há 
30 anos a foz tinha 150 m de largura e atualmente está com mais de 750 m.

-

Obra de Contenção a Erosão e Recuperação da Praia da Guaxindiba. Hotéis, pousadas, bares, restaurantes e 
comércio em geral geram centenas de empregos na região, além de contribuir com impostos.

-

Saúde

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Reestabelecer a Política Estadual de cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde, com o financiamento 
estadual para este fim.

-

77



DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Construção de um novo hospital regional, pois a infraestrutura do Hospital Regional Roberto Silvares não 
comporta mais o aumento da demanda e não oferece segurança à saúde da população.

-

Funcionamento pelo estado do hospital "Sagrado Coração de Jesus" em ponto belo para atendimento a 
população da Região Nordeste.

-

Instalar uma base do SAMU em São Mateus. Ela pode funcionar a partir do quartel de bombeiros, como acontece 
em Marechal Floriano, Guarapari e Venda Nova. Isso economiza nos custos.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aplicar com rigorosidade a aplicação das penas em casos de crimes.-

Instalações de câmeras filmadoras nas principais vias de acesso a cidade, para combater furtos e roubos, 
monitoramento policial ostensivo.

-

Reforma da Cia de Jaguaré. Por favor. Reformem a Cia de Jaguaré. Nossos PMs merecem. O povo agradecerá. 
Obrigado.

-

Renovação das frotas de veículos das instituições de segurança (CBMES, PM e PC) conforme a demanda da 
respectiva instituição. No caso do CBMES as viaturas de Atendimento Pré Hospitalar.

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Asfaltamento do trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande-

Guriri precisa de cronograma mensal de atividades envolvendo eventos esportivos, gastronômicos, cultural e 
educacional: Esportes de inverno , circuito gastronômico, literário, musical, artístico cultural

-

Incentivar o turismo e agroturismo no norte capixaba com divulgação das belezas naturais da Região. Calendário 
de eventos anual. Implantação do aeroporto da região de Linhares.

-

Investimento no esporte local, reformas e ampliações de estádio, campos e quadra poliesportivas, e incentivos ao 
desenvolvimento turístico gastronômico, rural e urbano.

-
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Noroeste

Desenvolvimento Econômico

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Proporcionar instalação de indústrias nos municípios fora dos eixos: Norte Litorâneo, região Metropolitana e 
Cachoeiro do Itapemirim.

-

Valorizar a micro e pequena empresa.-

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Saúde preventiva com saneamento básico, água tratada para as comunidades rurais. Estabelecimento de 
parcerias e financiamentos para associações de moradores gerirem com olhar local o tratamento.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

1-Construção do acesso a 2ª ponte em Nova Venécia; 2 - recuperação e pavimentação da Avenida Guanabara 
em Nova Venécia.

-

Educação

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

1- Construção e reforma de escolas de ensino infantil e fundamental em Nova Venécia; 2- Construção da sede da 
Secretaria de Educação de Nova Venécia.

-

As escolas ficam com turmas lotadas.-

Barra De São Francisco precisa muito de investimento na educação da nossa cidade.-

Construção de mais uma escola de ensino médio no município de Nova Venécia para atendimento ao Programa 
Escola Viva.

-

Dar continuidade aos programas estruturantes do governo na área da educação: Jovem de Futuro, Escola Viva e 
PAES.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Investimento na área de aviação regional com criação de aeroportos locais para facilitação do transporte aéreo!-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

1- Construção do contorno da Pedra do Elefante ligando as Rod ES137 x BR381 x ES220 2- Construção de 
acesso às pontes da BR381 x N.V x Guararema; 3- Construção do contorno da Cidade de NV x ES220.

-

A necessidade da obra estadual do Asfalto de Barra de São Francisco à Mantenópolis via Cachoeirinha.-

A necessidade da obra estadual do Asfalto de Barra de São Francisco à Mantenópolis via Cachoeirinha.-

Asfaltamento do trecho Águia Branca e barra de São Francisco, pelo trecho Águas Claras/ Vargem Alegre.-

Asfaltar o trecho entre Barra de São Francisco e Mantenópolis via Cachoeirinha de Itaúnas, para facilitar 
escoamento da produção agrícola e diminuir o prejuízo com quebra de veículos de transportes.

-

Barra de São Francisco e Águia Branca ganharam uma quantidade de asfalto que chamaram caminho do campo, 
que não foi suficiente para ligarem um município no outro. Ao qual beneficiária muito.

-

Criação de contornos viários nas cidades da microrregião para a maior fluidez do trânsito.-

Pavimentação da rodovia que liga Mantenópolis a Barra de São Francisco passando por Cachoeirinha de Itaúnas 
em Barra de São Francisco.

-

DESAFIO: Outros

Asfalta mentor entre os municípios de Barra de São Francisco / Mantenópolis via Cachoeirinha de Itaúnas.-
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Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Construção de viveiros de plantas nativas e exóticas em Nova Venécia; Construção de barragens coletivas na 
região de Luzilândia - Apertado e no Patrimônio do XV em Nova Venécia.

-

Recomposição de matas ciliares as margens dos rios da região, e, desassoreamento os mesmos rios e córregos 
da região.

-

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Fomento a produção sustentável, investimento na assistência técnica e extensão rural.-

Saúde

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Barra de São Francisco necessita da vinda do Centro de Hemodiálise para o Município e adjacentes.-

Barra de São Francisco necessita de um Centro de Hemodiálise para o Município e adjacentes.-

Barra de São Francisco precisa de investimento no hospital estadual.-

Construção e instalação de certo de Hemodiálise em Barra de São Francisco-

Implantação de uma central de ambulância conclusão quartel do corpo de bombeiros em Colatina-

Implantar um Centro de Hemodiálise no Município de Barra de São Francisco para diminuir o sofrimento, nas 
viagens, de toda população que necessita deste tratamento.

-

Instalação de Unidade de Tratamento Intensivo no Hospital São Marcos em Nova Venécia; 2 - Construção de IML 
em Nova Venécia.

-

Instalar uma base do SAMU em Nova Venécia. Ela pode funcionar a partir do quartel de bombeiros, como 
acontece em Marechal Floriano, Guarapari e Venda Nova. Isso economiza nos custos.

-

DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

Ampliar o protagonismo do cidadão ao acesso à saúde-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Estruturar propostas no sentido de evitar a judicialização da saúde por ineficiência do sistema. Diminuindo assim 
os custos para o Estado.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

1- Construção e implantação do IML em Nova Venécia; 2- implantação de vídeo monitoramento em Nova 
Venécia; 3-aumento de contingente policial nas ruas das cidades.

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

1- Construção de centro cultural em Nova Venécia; 2- Construção de pista de atletismo em Nova Venécia; 3- 
Construção de quadra esportiva em Nova Venécia.

-
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Rio Doce

Desenvolvimento Econômico

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Ajudar/Ampliar Centro (Polo) Industriais dos municípios com infraestrutura.-

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Fomentar e apoiar novos negócios, principalmente dando suporte no planejamento (Plano de Negócios) e 
emprestando recursos a taxa Selic, somente para negócios com faturamento anual de até R$ 1.500.000.

-

Fornecer incentivo as indústrias a serem instaladas no município de Linhares gerando emprego e renda.-

Incentivo para as indústrias se instalarem no município de Sooretama gerando emprego e renda.-

Por meio da implementação do sistema de Logística Reversa criar oportunidades de mercado, refletindo no meio 
ambiente.

-

Desenvolvimento Social

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Construção de cede própria do Centro POP em Linhares.-

Construção de centro de múltiplo uso para realização de atendimentos e garantindo a proteção social a população 
linharense.

-

Construção de sede própria e aquisição de equipamento para conselho tutelar.-

Construção do Centro POP em Linhares.-

Construir a sede da Casa dos Conselhos do Município de Linhares.-

Construir a sede da Casa dos Conselhos no Município de Linhares.-

Construir a sede da Casa dos Conselhos no município de Linhares.-

Construir sede própria para Casa dos Conselhos em Linhares.-

Criação de centro de convivência no município de Sooretama.-

Criação do Centro de Referencia para a Pessoa com Deficiência.-

Criar Centro de Referencia para Pessoas com Deficiência.-

Equipar com estrutura física as sedes dos Conselhos Tutelares em Linhares.-

Equipar com estrutura física dos Conselhos Tutelares em Linhares.-

Fortalecimento dos Conselhos Tutelares no município de Linhares.-

Implantação de Casa Lar no município de Linhares.-

Implantação do Centro Dia (Linhares).-

Implantação do Centro Dia em Linhares.-

Implantação do Centro Dia para a pessoa idosa em Linhares.-

Implantação do Centro Dia para atendimento do Idoso em Linhares.-

Implantação do Centro Dia para pessoa idosa em Linhares.-

Implantação do Centro Dia.-

Implantação e Construção da Sede própria do Centro POP.-

Implantar o Centro POP em Linhares.-

Implantar o Serviço de Acolhimento Institucional para a Pessoa Idosa-

Implementação e construção do Centro POP em Linhares.-

Maior apoio, bem como, destinação de recursos às entidades não governamentais - OSCs, no município de 
Linhares.

-

Maior investimento de recursos financeiros para entidades que atuam nas regiões mais vulneráveis do Município 
de Linhares, considerando toda a problemática de homicídios, bolsão de pobreza e drogadição.

-

Maior investimento em formação e capacitação dos conselheiros tutelares em Linhares.-

Maior investimento nas OSCs que desenvolvem os serviços de proteção social básica.-

Maior investimento nas OSCs que desenvolvem serviços de proteção social básica no município de Linhares.-
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Maior investimento para a formação e capacitação dos Conselheiros Tutelares em Linhares.-

Maior investimento para a formação e capacitação para de Conselheiros Tutelares.-

Maior investimento para formação e capacitação de conselheiros tutelares em Linhares.-

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

Construção da sede do Atendimento Socioeducativo em meio aberto em Linhares.-

Construção da sede para oferta do serviço de atendimento socioeducativo em meio aberto.-

Construção de sede para o serviço de Atendimento Socioeducativo em meio aberto em Linhares.-

Construção de sede própria para os serviços socioeducativo de meio aberto. Linhares.-

Construção de sede própria para os serviços socioeducativos de meio aberto em Linhares.-

Construção de sede própria para os serviços socioeducativos de meio aberto em Linhares.-

Construção de uma sede para o Serviço de Atendimento Socioeducativo em meio aberto em Linhares.-

Implantação de novas unidades socioeducativas no estado.-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Construção da sede do CRAS-CREAS e Conselho Tutelar;- Ampliação e reforma da sede do Grupo da Terceira 
Idade - RENASCER.

-

Ampliação de numero de CRAS no município de Linhares.-

Ampliação do número de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS em Linhares.-

Ampliação do número de CRAS - Centro de Referência de Assistência Social no município de Linhares.-

Ampliação do número de CRAS no Município de Linhares.-

Ampliação do número de CRAS no município de Linhares.-

Implantação do 2º CREAS no Município de Linhares.-

Implantação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS volante em Linhares.-

Implantação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, preferencialmente no Residencial Jocafe I e 
Isque é oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida.

-

Implantação do CRAS Volante em Linhares.-

Implantação do segundo Centro de Referência Especializada em Assistência Social em Linhares-

Implantação do segundo Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS.-

Implantação do segundo CREAS (Linhares).-

Implantação do segundo CREAS em Linhares.-

Implantação do segundo CREAS.-

Implantação do Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência em residência 
inclusiva feminina.

-

Implantar o serviço de acolhimento institucional (residência inclusiva feminina).-

Implantar o serviço de acolhimento institucional (residência inclusiva feminina).-

Implantar o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos em Residência Inclusiva Feminina.-

Implantar serviço institucional (residência inclusiva feminina).-

Maior destinação de recursos para benefícios assistenciais em Linhares.-

Maior destinação de recursos para benefícios socioassistenciais em Linhares.-

Maior destinação de recursos para benefícios socioassistenciais em Linhares.-

Maior destinação de recursos para os benefícios socioassistenciais.-

Maior investimento com destinação de recursos financeiros as OSCs que desenvolvem os serviços de proteção 
social básica em Linhares.

-

Maior investimento financeiro para social no Município de Linhares, considerando o pouco investimento de 
políticas públicas voltado para a prevenção, no sistema de proteção social de baixa complexidade.

-

Manutenção e Reforma dos Centros de Referência de Assistência Social no município de Linhares.-

O banco de Dados do CadÚnico atualizado mostra onde, e o quanto devemos investir neste seguimento, 
principalmente na Educação, que só assim conseguiremos tirar as famílias da extrema pobreza.

-

Desenvolvimento Urbano e Regional
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DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Efetivar o serviço de saneamento básico no Bairro Planalto em Linhares.-

Melhoria da relação do Rio com a cidade, realizando a revitalização do rio, juntamente com o tratamento dos 
afluentes e redes de esgoto. Melhorando assim a relação do rio com a população.

-

Saneamento básico para comunidade de Povoação, Linhares!-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Revitalização do centro da cidade; - Pavimentação e drenagem dos Bairros Alvorada e Isidoro Nardi; - 
Pavimentação e drenagem da Rua Hilário Marin. Todos com projeto já aprovado pela SETURB.

-

Afastamento do bairro Planalto em Linhares - ES.-

Asfaltamento do bairro planalto em Linhares.-

Asfaltamento no bairro Planalto em Linhares.-

Implantação de ciclo faixas na cidade de Linhares facilitando o deslocamento da população.-

Reforma de vias públicas.-

DESAFIO: Outros

Melhorar a urbanização e infraestrutura do município, proporcionando melhor qualidade de vida à população.-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Incentivo financeiro do estado à destinação dos resíduos sólidos do município de Sooretama.-

Melhorar a captação de resíduos sólidos urbanos, e principalmente destinação final, e implantar a coleta seletiva 
e programas de orientação e incentivo de como fazê-la.

-

Educação

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Capacitar os professores com foco nos resultados; - Garantir infraestrutura adequada: Reforma prioritária das 
EMEI Hilda Brito, EMEF Pedro Nolasco e EMEF Profa. Maria Olíria Sarcinelli Campagnaro.

-

A construção da Escola Baixo Quartel é de grande importância para a comunidade de Baixo Quartel.-

Aquisição de veículos para o transporte escolar (vans, micro-ônibus, ônibus entre outros).-

Aumentar a participação da família na educação básica fundamental de 6 a 10 anos com atividades que permitam 
a participação ativa dos pais ou responsáveis na sala de aula.

-

Aumentar o número de escolas e creches.-

Construção de escola de ensino médio no Canivete em Linhares.-

Construção de escola de ensino médio no distrito de Bebedouro em Linhares.-

Construção de escola de ensino médio no município de Sooretama.-

Construção de escola de ensino médio no Planalto em Linhares.-

Construção de novo centro de educação infantil municipal (CEIMS) em Linhares.-

Construção e reforma de escolas.-

Construção e reformas das escolas no município de Sooretama para atender a demanda de alunos.-

Construir uma nova escola de E. Fundamental no Bairro Alegre -Sooretama-ES para atender as crianças que 
moram nessa região, pois as mesmas precisam percorrer grandes distâncias para chegar à escola.

-

Construir uma nova escola de Ensino Médio para o município de Sooretama.-

Criação de faculdade pública estadual no município de Linhares para proporcionar qualificação do jovem ao 
mercado de trabalho.

-

Criar mais oportunidades de educação para deficientes visuais adultos, há uma demanda muito grande.-

Formação para monitores e educadores da educação especial.-

Fornecer educação com qualidade para pessoas com deficiência, com profissionais capacitados para ensina-los, 
principalmente para deficientes sensoriais e surdos.

-

Implantação de escola agrícola no município de Linhares.-

Implantação do serviço social nas escolas de Linhares-
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Implantação do serviço social nas escolas de Linhares.-

Implantação do Serviço Social nas escolas de Linhares.-

Implantação do serviço social nas escolas de Linhares.-

Iniciar PPP - Parceria Público Privado - em Escolas Piloto nos municípios, principalmente no Ensino Fundamental, 
que é a base para resolvermos o problema das classes menos favorecidas.

-

Maior investimento para aquisição de mobiliário escolar em Linhares.-

Reconstrução das EEEFM Regina Banhos Paixão localizado no bairro Linhares V, EEEFM José de Calda Brito 
localizado no bairro Araçá e a EEEFM Professor Manoel Abreu localizado em Bebedouro em Linhares.

-

Reforma e construção de novas escolas no município de Linhares.-

Reformar e ampliar a EEEF Alegre, localizada no município de Sooretama- ES-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Implantar Ferramentas de Gestão para medir o resultado dos alunos (notas da Escola) com uma prova aplicada 
por uma outra instituição não governamental e comparar os resultados.

-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Ajudar os jovens que estão terminando seus estudos e qualificando-o para quando termina seus estudos ter um 
emprego e ajuda financeira pra por fim se qualificar mais e mais.

-

Construção de escola técnica estadual no município de Linhares.-

Criação de faculdade estadual no município de Linhares.-

Implantação de cursos de capacitação profissional aos moradores do município de Sooretama.-

Implantação de cursos de qualificação profissional no município de Linhares.-

Gestão Pública

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Acabar com o pedágio da BR 101, pois o serviço prestado está muito inferior ao valor pago.-

Implantação de uma Central Faça-Fácil no município de Linhares para facilitar o acesso da população aos 
serviços públicos.

-

Reestruturação do Incaper.-

Termos ferramenta de Gestão para acompanhar melhor os resultados da Gestão Pública.-

DESAFIO: Outros

Implantação de unidade do IPAJM - Instituto Jeronimo Monteiro- no município de Linhares para prestação de 
serviços e realização de pericia médica aos servidores estaduais evitando deslocamento.

-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

A valorização do servidor público reflete num melhor bem estar ao servidor e consequentemente um atendimento 
à sociedade.

-

Fazer a recomposição salarial dos servidores públicos referente às perdas com a inflação dos últimos 5 anos.-

Realização pela ESESP cursos de capacitação ao servidor estadual na cidade de Linhares.-

Realização pela ESESP cursos de capacitação aos servidores estaduais na cidade de Linhares evitando 
deslocamento para a capital do estado.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Buscar parceiras com Governo Federal, bancos e outros (privatização) para fazer um sistema de ferrovias ligando 
o Norte ao Sul para cargas e passageiros

-

Construção do Aeroporto Regional de Linhares.-

Precisamos de PPP no modal ferrovias no Norte do ES.-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
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Afastamento da estrada que liga a sede do município a Vila de Povoação em Linhares-

Afastamento da estrada que liga a sede do município à Vila de Povoação em Linhares.-

Afastamento da estrada que liga a sede do município à Vila de Regência Augusta em Linhares.-

Afastamento da estrada que liga a sede do município à Vila de Regência em Linhares.-

Afastamento que liga a sede do município a Vila de Povoação em Linhares-

Afastamento que liga a sede do município de Linhares à Vila de Regência.-

Ampliar o pavimento asfáltico da rodovia Linhares até ao balneário Regência.-

Asfaltamento da ES 248 rodovia de acesso à comunidade de Povoação. Linhares!-

Asfaltamento da estrada acesso a Vila de Povoação, estrada conhecida como Beira Rio ES 248 se possível licitar 
em 2019. Projeto o prefeito da cidade já tem juntamente com a Fundação Renova! Grato!!!

-

Asfaltamento da estrada que liga Linhares ao Distrito de Desengano, visando à promoção de destinos, aumento 
da visitação ao local em que a mesma faz parte do Circuito Turístico em desenvolvimento.

-

Asfaltamento da Rodovia ES-360 que liga Rio Bananal X Governador Lindenberg 13 km.-

Asfaltamento da rodovia estadual que liga Linhares (Guaxe), passando em comendador Rafael Sooretama ao 
município de Vila Valério facilitando o deslocamento das pessoas e escoamento da produção agrícola.

-

Asfaltamento da rodovia Ligando Guaxe em Linhares ao município de Vila Valério.-

Asfaltamento da rodovia Linhares Desengano(Beira-Rio) para o desenvolvimento turístico da região.-

Asfaltamento das principais estradas que dão acesso à Povoação e Regência.-

Asfaltamento de Rio Bananal a Governador Lindenberg, via Viúva Campo.-

Asfaltamento do trecho ligando Córrego Alegre a Comendador Rafael no município de Sooretama.-

Complemento da pavimentação da rodovia estadual de regência ligando a sede do município de Linhares ao 
Distrito de Regência.

-

Melhoria asfáltica das estradas no município de Sooretama.-

Melhoria na pavimentação de toda extensão da rodovia que liga a sede do município de Linhares ao Distrito de 
São Rafael.

-

Os impostos arrecadados no IPVA para manutenção das estradas não estão sendo empregados corretamente, 
pois nossas estradas e rodovias estão muito esburacadas.

-

Pavimentação da Rodovia Estadual de Povoação Ligando a Sede do Município de Linhares ao Distrito de 
Povoação.

-

Realização pelo der de melhoria asfáltica na rodovia estadual que liga Linhares-Colatina(Beira Rio).-

Recapeamento da rodovia ES 248 Linhares x Colatina. Importante estrada com alto fluxo de veículos.-

Revitalização do trecho de Rio Bananal a Linhares.-

Rodovia Estadual Prefeito Roberto Calmon que liga Linhares a Rio Bananal realizar melhorias fazendo 
acostamento nas laterais e nova pavimentação asfáltica.

-

Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Implantação de horto florestal no terreno do estado localizado no bairro jardim laguna no município de Linhares.-

Transformar uma área de pastagem pertencente ao Estado, sem uso, às margens de uma lagoa existente no 
bairro Jardim Laguna em Linhares, num parque/horto estadual arborizado.

-

DESAFIO: Outros

Desenvolver o setor pesqueiro em Aracruz e Linhares, com investimento em infraestrutura. Capacitação de 
pescadores. Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

- Programa Caminhos do Campo ligando as comunidades Fortaleza x Rio Lampê;- Programa Caminhos do 
Campo ligando o bairro Vila Nova x à comunidade Mundo Novo.

-

Asfaltamento do trecho Rio Bananal a Lagrimal (Caminhos do Campo).-

Fornecer incentivos e capacitações através do Incaper ao produtor rural no município de Linhares.-

Implantar através do programa Caminhos do Campo a infraestrutura asfáltica na estrada que liga aos povoados 
de Regência e Povoação.

-

Implantar programas que promovam a agricultura sustentável e fortaleça a agricultura familiar.-
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Incentivar a educação e formação de agricultores, ajudando-os a implementar boas práticas de manejo na 
agricultura e pecuária.

-

Inserção do programa Caminhos do Campo, mais precisamente para as comunidades rurais do município de 
Ibiraçu, sendo elas Pendanga, Piabas, Palmeiras e Taquaraçu.

-

Melhoria da infraestrutura e mobilidade as comunidades rurais, visando melhorias aos acessos e pavimentação 
das estradas, melhorias das pontes, sendo assim, promovendo mais visibilidade ao meio rural.

-

Promover incentivo e capacitações pelo Incaper ao produtor rural no município de Sooretama.-

Promover incentivo pelo Incaper aos produtores rurais de Rio Bananal.-

Torre de telefone móvel (celular\internet) Vivo.-

Saúde

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Construção de unidade de saúde no bairro Novo Horizonte no município de Linhares.-

Facilitar o acesso dos idosos ao serviço de saúde em Linhares, haja vista a maioria dos idosos para cuidar da 
saúde em geral tem que se deslocar ate Vitória.

-

Implementar melhorias no PSF.-

Maior investimento na atenção básica e especializada.-

Precisamos de menos aeroportos e mais unidades de saúde, pois sem saúde a população não pode programar 
seu lazer.

-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Conclusão da Unidade de Saúde Familiar;- Instalação de 10 (dez) leitos de UTI no Hospital Sagrado Coração de 
Maria.

-

Ampliação da cobertura do SAMU para o município de Linhares, que é bem mais populoso que os municípios que 
receberam a cobertura do SAMU na última expansão.

-

Aquisição de equipamentos para realização de exames. (radiológicos, mamografia, entre outros).-

Aquisição de veículos destinados ao serviço de saúde (ambulâncias, ônibus e UTI's móveis, entre outros).-

Centro de referencia para pessoa com deficiência.-

Centro de referência para pessoas com deficiências.-

Construção de Hospital Estadual no município de Linhares para atender a região central e norte de saúde-

Construção de um hospital regional em Linhares para atender a demanda da região do Rio Doce;-

Construção do Hospital estadual em Linhares.-

Construção do hospital regional de Linhares para melhor atendimento a população da região.-

Construção do pronto-atendimento de Sooretama.-

Construção e Implantação de CAPS AD.-

Construção e implantação do CAPs AD.-

Construção e implantação do CAPS AD.-

Construção ou terceirização do Hospital Geral de Linhares. Hospital público estadual!-

Construir uma unidade hospitalar no município de Sooretama.-

Criação do Centro de Referencia e Apoio aos deficientes visuais e auditivos, no município de Linhares.-

Criação do Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência em Linhares-

Criar unidades de saúde que ofertem serviços especializados (médicos e exames) sem a necessidade de 
deslocamento para a Grande Vitória.

-

Disponibilizar a população, mais agendamentos mensais paras consulta e exames periódicos e em 
especialidades médicas.

-

Estadualização do Hospital Geral de Linhares.-

Fortalecer a parceria com a prefeitura municipal para melhorar os serviços prestados pelo Hospital Geral de 
Linhares.

-

Implantação de um hospital estadual em Linhares e de uma maternidade, ambos públicos para melhoria dos 
atendimentos da população linharense e demais regiões ao redor.

-

Implantação do Hospital Estadual de Linhares.-

Implantação do Hospital Estadual Geral de Linhares-

Implantação do Hospital Estadual Geral de Linhares.-
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Implantação do serviço de redução de danos no município de Linhares.-

Implantação e funcionamento Do centro Regional de Especialidades de Linhares para atendimento da região.-

Implantação e implementação da rede cuidar na Unidade Cuidar Linhares.-

Implantar o SAMU nas regiões do interior do estado.-

Maior destinação de recursos para a melhoria dos serviços ofertado no Hospital Geral de Linhares.-

Mais médicos e realização de exames de alto custo.-

Nessa área tinha que ser tecnologicamente informatizada sendo assim possível todos da área da saúde 
(médicos) saber o que se trata com o paciente e seu antepassado (doenças e tratamentos já feitos).

-

O Estado GARANTIR no orçamento a construção de um Hospital Público em Linhares-

O Estado Garantir no orçamento a construção de um Hospital Público em Linhares.-

O governo deveria financiar a reforma e reestruturação do HGL em para que o atendimento possa ser mais 
humanizado e de maior qualidade.

-

Realização de apoio ao hospital de Rio Bananal melhorando e facilitando o acesso a população do município.-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Ampliação da regional de saúde para atendimento e melhoria da gestão e fortalecimento do colegiado de 
gestores regionais.

-

Implantação de superintendência regional de saúde de Linhares para atender a região de Linhares, Aracruz, João 
Neiva, Ibiraçu, Rio Bananal, Sooretama e Vila Valério.

-

Não medimos e aferimos quase nada que a saúde oferece ao cidadão, acredito eu que 30% dos recursos são 
perdidos, pois não temos nenhum indicador para acompanhar os investimentos feitos pelo Governo.

-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aumentar o policiamento nas regiões mais vulneráveis.-

Circulação da PM nas ruas, mais operação nos bairros.-

Construção da 16ª delegacia regional de Linhares.-

Construção da companhia de policia militar de Sooretama.-

Construção da delegacia de policia de Sooretama.-

Construção do 12º Batalhão da Policia Militar em Linhares para oferecer melhores condições aos servidores e 
melhor prestação de serviço para a sociedade.

-

Construção do 2º BBM - batalhão bombeiro militar de Linhares no modelo padrão do ES.-

Construção do departamento médico legal da policia civil no município de Linhares.-

Construção do serviço de identificação da policia civil no município de Linhares.-

Construção ou implantação de companhia de policia militar no distrito de bebedouro no município de Linhares.-

Construir Unidades e Subunidades Operacionais da PMES no município de Linhares.-

Criação de destacamento da policia militar em Comendador Rafael (Patrimônio da Lagõa) no município de 
Sooretama.

-

Criação de uma Companhia Independente da PM com sede em Sooretama ou Jaguaré, qualificando a atenção da 
PM aos municípios circunvizinhos.

-

Criar um posto de policiamento no Bairro Alegre, município de Sooretama.-

Implantação de sistema de vigilância através de câmeras de segurança no perímetro urbano da cidade de Ibiraçu 
e demais bairros onde o índice de criminalidade e violência são recorrentes.

-

Proponho a construção de um novo quartel para os bombeiros que abrigue a defesa civil municipal e GCM no 
terreno em que hoje se encontra a GCM em pequena fração do terreno.

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Apoio aos eventos como: Festival Gastronômico, Forró do Pontal e eventos diversos, visando à promoção da 
cidade, aumento do número de visitantes (turistas), gerando emprego e renda para o Município.

-

Construção da Vila Esportiva com quadra de esporte coberta, campo de futebol society, academia de ginástica ao 
ar livre e pista de caminhada.

-
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Desenvolvimento de atividades turísticas pelo governo do estado na Lagoa Juparanã no município de Linhares.-

Despoluição da Lagoa do Meio (Linha Verde), para que o espaço seja utilizado para práticas de esportes náuticos 
e pedalinhos. Contudo o local é um excelente atrativo turístico no meio urbano.

-

Implementar a Sinalização Turística na Cidade de Linhares-ES.-

Linhares possuem enormes atrativos turísticos, ambientais e culturais. Minha solicitação e ter mais apoio dos 
atores que produzem turismo e cultura para Linhares e norte do Espirito Santo.

-

Melhorar o programa "Caminhos da Sabedoria" no município de Ibiraçu, melhorando a infraestrutura, os acessos 
e revitalizar as placas e totens do percurso.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Apoio financeiro dos entes governamentais e autarquias para festividades no município;- Revitalização do 
Museu Ferroviário Prof. Eliezer Pereira Ramos;- Recuperação do Estádio Municipal Artêmio S.

-

Construção de piscina adulto e infantil na associação dos moradores do bairro Novo Horizonte em Linhares para 
prática de atividades comunitárias.

-

Construção de quadra de esporte na associação dos moradores do bairro Novo Horizonte em Linhares para 
práticas de atividades comunitárias.

-

Construção de um centro cultural de grande porte em Linhares.-

Construção de uma quadra poliesportiva anexa ao complexo do Bairro Bebedouro em Linhares, para o 
desenvolvimento de projetos sociais, promovendo o bem estar social e cultural dos moradores.

-

Construir um Teatro Municipal e implantar a projetos para desenvolvimento de crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social.

-

Fomentar o agroturismo na região como alternativa à monocultura, única fonte de renda da maioria dos 
agricultores.

-

Implantação de um Centro para a promoção de teatro nos municípios.-

Implantar escola uma de música ensinando crianças e adolescentes à prática de instrumento/musica envolvendo-
os com as artes.

-

Melhorar a gestão das lagoas de Linhares, desenvolvendo o potencial turístico do município em torno deste 
recurso natural.

-

Reforma do Ginásio "Manoel Salustiano de Souza" no Bairro BNH em Linhares, ginásio este que existe há mais 
de 40 anos objetivando promover, incluir jovens e crianças através do esporte.

-

Reforma do ginásio de esportes de Linhares "Manoel Salustiano de Souza" na Avenida Presidente Café Filho 
S/Nº Bairro Novo Horizonte para atender a comunidade e os estudantes da Escola Polivalente I.

-

Reforma do ginásio de esportes de Linhares "Manoel Salustiano de Souza" na Avenida Presidente Café Filho 
S/Nº Bairro Novo Horizonte para atender a comunidade e os estudantes da Escola Polivalente I.

-

Reforma do ginásio de esportes de Linhares no Bairro Novo Horizonte para atender os alunos da EEEFM 
Polivalente de Linhares I e a comunidade.

-

Reforma do Ginásio de esportes do bairro BNH.-
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Sudoeste Serrana

Desenvolvimento Urbano e Regional

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Minha escolha, foi para melhor locomoção entre as cidades participantes deste grupo.-

DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

Estudo de Reorganização do trânsito no município de Conceição do Castelo, e sinalização da cidade, pinturas de 
faixas.

-

Infraestrutura Logística

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento da estrada que liga as comunidades de Santo Antônio x Montevideo (ES165 x ES379).-

Asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379 Conceição do Castelo.-

Asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379.-

Asfaltamento de Santo Antônio x Montevidéu, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento de Santo Antônio x Montevidéu, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento do trecho Santo Antônio x Montevideo - ES 165 x 379 em Conceição do Castelo - ES.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando Santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfalto entre a cidade de santo Antônio do areão x Montevideo.-

Asfalto para a estrada que liga o município de Domingos Martins ao Ifes Centro-Serrano. Melhorias da estrada 
que ligam o município de Santa Leopoldina ao Ifes Centro Serrano.

-

É necessário que seja asfaltado o trecho do Vale da Estação, em Domingos Martins, até Marechal Floriano.-

Necessidade de asfaltamento no trecho entre Marechal Floriano e Domingos Martins passando por Bom Jesus.-

Pavimentação da via que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano às Rodovia ES-368 e ES-465 (Domingos 
Martins).

-

Pavimentação do trecho que liga o Vale da Estação (Domingos Martins) à Marechal Floriano.-

Pavimentar a via de Acesso entre Brejetuba e Sao Jorge via Corrego São Domingos.-

Proposta de asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379.-

Proposta de asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379.-

Proposta de asfaltamento de Santo Antônio x Montevideo, ES 167x379.-

Queremos o asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Recapeamento da Rodovia Pedro Cola que liga a cidade de Conceição do Castelo ao km 0 da Rodovia 472, na 
divisa com o município de Venda Nova do Imigrante.

-

Reforma da estrada de Caramuru.-

Meio Ambiente e Agricultura

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Aquisição de Escavadeira Hidráulica para construção de caixa-secas, barragens, armazenamento de água dentre 
outros, a fim de atender os produtores rurais do município de Conceição do Castelo.

-

DESAFIO: Outros
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Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Aquisição de Motoniveladora, para atender os produtores rurais do município de Conceição do Castelo.-

Aquisição de uma Motoniveladora, para atendimento aos produtores rurais através do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar(Pronaf).

-

Asfaltamento através do Programa Caminhos do Campo do trecho da Comunidade de Santo Antonio do Areião - 
ES 165 X Comunidade de Montevideo.

-

Asfaltamento através do Programa Caminhos do Campo do trecho que liga a comunidade de Taquarussu x Santa 
Teresa x São José da Bela Vista.

-

Instalação de Torre de telefonia móvel para atender as comunidades de Santa Teresa x Ribeirão de Santa Teresa 
x Tinguá x São José da Bela Vista.

-

Melhoramento dos caminhos rurais.-

Segurança, Justiça e Defesa Social

DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Construir um CDP- Centro de Detenção Provisória para receber os presos da região, e um CIASES para receber 
adolescentes apreendidos da região.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Compor com pessoal e equipamentos a perícia criminal, e montar um Serviço Médico Legal para atender a região.-

Construção de unidades, aquisição de viaturas, contratação de pessoal, investimento em tecnologia.-

Construir as Delegacias de Venda Nova do Imigrante, Afonso Claudio, Conceição do Castelo, Domingos Martins, 
Marechal Floriano e Laranja da Terra, contratar pessoa, aquisição de viaturas, e tecnologia.

-

Implantação de Patrulha Rural no município de Conceição do Castelo.-

Término da Construção da DP de Iúna, construção da 8ª de Regional de Ibatiba, Ibitirama e Irupi. Aquisição de 
viaturas. Reposição de efetivo da Polícia Civil na área da Superintendência Serrana.

-

Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Revitalização do produto Trem das Montanhas Capixabas, mas com algum tipo de ação para que o valor dos 
serviço tenha um preço atrativo e competitivo, talvez uma PPP.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Construção de Centro de Esporte e Lazer na Comunidade de Mata Fria, no município de Conceição do Castelo.-

Construção de Centro de Esporte e Lazer na Comunidade de Ribeirão do Meio, no município de Conceição do 
Castelo.

-
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4 RESULTADO GERAL: CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE POR 

TEMA E MICRORREGIÃO 

A seguir apresentamos a relação completa das propostas apresentadas pela 

sociedade, por área de resultado, desafios e microrregiões. 

 



Desenvolvimento Econômico

Central Serrana

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Favor reformar a rodovia que está em péssimas condições e colocando em risco a vida das pessoas.-

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Estimular empreendimentos na região para que possam abrir novos postos de trabalho e renda, pois, só assim 
para reduzir a situação de extrema pobreza.

-

Incentivar o desenvolvimento de geração de agroindustriais, enxugar a produção agrícola, fazendo 
aproveitamento dos recursos agrícolas, e gerar emprego e renda.

-

Propiciar formação profissional na área de mecânica e tecnologias agrícolas, além de incentivar os pequenos 
inventores.

-

Central Sul

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Facilitar as empresas e indústrias com benefícios para a instalação no ES, com isso contratando a população 
capixaba e fortalecer os empreendedores do ES existentes, principalmente na Região Sul.

-

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

Criação de políticas de incentivo à participação municipal nos procedimentos de aquisição de produtos e serviços 
dos órgãos púbicos, como foco no maior giro de capital no âmbito municipal.

-

Centro Oeste

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Conclusão das obras do polo empresarial em Baixo Guandu-

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Apoiar e incentivar a instalação de empresas em Baixo Guandu, pois somos o portão de entrada do leste mineiro, 
situado na divisa com o estado de MG, o que cria um ambiente favorável e competitivo.

-

Metropolitana

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Acho que pra melhorar essa questão é necessário facilitar a abertura de empresas, desburocratizando os acessos 
legais para o sucesso de ter seu próprio negócio.

-

Criação de cursos direcionados aos jovens para fomentar o desenvolvimento de capacidades como o 
empreendedorismo, a intermediação de mão-de-obra e a sua autonomia para o trabalho e geração de renda.

-

Nordeste

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Apoiar a Construção do Porto CPSM e implantar a instalação de uma Zona Industrial do Petróleo e Gás atraindo 
Multinacionais para o Nordeste do ES.

-

Noroeste

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
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Proporcionar instalação de indústrias nos municípios fora dos eixos: Norte Litorâneo, região Metropolitana e 
Cachoeiro do Itapemirim.

-

Valorizar a micro e pequena empresa.-

Rio Doce

DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Ajudar/Ampliar Centro (Polo) Industriais dos municípios com infraestrutura.-

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Fomentar e apoiar novos negócios, principalmente dando suporte no planejamento (Plano de Negócios) e 
emprestando recursos a taxa Selic, somente para negócios com faturamento anual de até R$ 1.500.000.

-

Fornecer incentivo as indústrias a serem instaladas no município de Linhares gerando emprego e renda.-

Incentivo para as indústrias se instalarem no município de Sooretama gerando emprego e renda.-

Por meio da implementação do sistema de Logística Reversa criar oportunidades de mercado, refletindo no meio 
ambiente.

-
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Desenvolvimento Social

Caparaó

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Criar uma atribuição na contas do fundo a fundo na rede cofinanciamento da Media e Alta complexidade para 
estruturar os Conselhos Tutelares como por exemplo comprar computadores e veículos.

-

Parceria com entidades da organização social civil para prestação de serviços no âmbito da proteção social do 
SUAS, para pessoal com deficiência intelectual em projetos específicos.

-

Que possa ter no município de Ibatiba um abrigo de passagem, financiado pelo Estado para os andarilhos, pois a 
cidade tem a BR em sua extensão, trazendo essa necessidade primordial aos mesmos.

-

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

Atenção e continuação do "PROGRAMA INCLUIR" continuidade da pactuação financiamento.-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Ampliação da rede de atendimento às pessoas em situação de rua para os municípios da região do Caparaó.-

Atenção e melhorias nas politicas das áreas sociais e no repasse para os Benefícios Eventuais na proteção social 
básicas justificam-se que não reajuste desde 2003, ou seja, perdeu o poder de compra.

-

Fortalecimento da Proteção Social Especial (estruturação dos CREAS) ofertar veículos.-

Implantação de um serviço regional de acolhimento e atendimento a pessoas em situação de rua na região 
Caparaó.

-

Central Serrana

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Aumento do valor referente ao repasse Estadual dos Benefícios Eventuais aos Municípios.-

Aumento do valor referente ao repasse estadual dos benefícios eventuais aos municípios.-

Cofinanciamento do estado para a regionalização dos serviços de acolhimento institucional de longa permanência 
para pessoas idosas.

-

Criação de Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas regionalizada, com financiamento Estadual.-

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento estadual.

-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Criação de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos regionalizada com financiamento Estadual.-

Criar e manter um programa de atendimento para a população de rua, com destaque para superação do 
alcoolismo e reinserção no mercado de trabalho.

-

Precisa de atendimento para pessoas de extrema pobreza, dependência de álcool e drogas e psíquica.-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Ampliação do protocolo na regionalização dos serviços ofertados para pessoas em situação de rua por meio de 
abrigo e ou albergue.

-

Criação de Instituição de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua regionalizada, com 
financiamento Estadual.

-

Criação de um serviço de acolhimento de longa permanência para idosos na região central serrana, de forma 
regionalizada.

-

Criação de um serviço de acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento Estadual.

-
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Criação de um Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, regionalizado com 
financiamento Estadual. Região Central Serrana.

-

Criação de um serviço de um acolhimento inconstitucional para pessoas em situação de rua.-

Criação de uma instituição de longa permanência para idosos regional, com financiamento estadual.-

Expansão do protocolo de atenção e abrigamento da população em situação de rua para os municípios do interior 
do estado com arbergamento regionalizado.

-

Expansão do protocolo dos serviços de atendimentos a pessoa em situação de rua mediante implantação de 
unidades de albergamento de forma regionalizada.

-

Expansão do protocolo na regionalização dos serviços para pessoas em situação de rua por meio de abrigo e ou 
albergue.

-

Recursos favoráveis a um significativo aumento dos benefícios eventuais e programas para a superação da 
insegurança alimentar em especial.

-

Central Sul

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Essa sim é uma medida eficaz, educação, mostrar o caminho certo valorizando suas origens, fazendo com que o 
cidadão seja respeitado independente de onde mora.

-

Oferecer oportunidades de trabalho aos mais pobres através de ações do governo.-

Centro Oeste

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Construção de Ginásios, Teatros e Museus nas cidades, cujos índices de violência estejam elevados, visando 
fomentar a cultura e o esporte e neutralizar esse e outros problemas.

-

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento estadual.

-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento Estadual.

-

Criação de um serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, regionalizado com 
financiamento estadual.

-

Metropolitana

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Aumentar as políticas de Proteção Social para colaborar com a diminuição de ingressos no sistema prisional.-

Oferecer Políticas de Proteção Social eficazes para contribuir com a redução do ingresso de pessoas no sistema 
prisional.

-

Promover oportunidades de emprego.-

Tenho como proposta, investir em mais oportunidades de empregos e garantir que a proteção social se efetive.-

Torna-se estratégico atender as populações mais vulneráveis, a fim de superarem a realidade miserável em que 
vivem, isso se faz por meio das políticas públicas garantidoras de direitos.

-

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

Ampliar o atendimento social, aos locais dominados pelo tráfico de entorpecentes.-

Instituição de uma Política Pública de Atendimento ao Egresso do Sistema Socioeducativo como forma de 
prevenção a reincidência infracional, ingresso no sistema prisional e vitimização juvenil.

-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Políticas públicas voltadas ao enfrentamento do aumento do número de moradores de rua, com ações da saúde, 
defesa social, segurança e justiça.

-

Reabertura do Restaurante Popular de Vitória para atendimento metropolitano às necessidades de alimentação 
saudável para as pessoas cadastradas nos CRASs.

-
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Nordeste

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Implantação de albergue para situação de rua; Construção abrigo para crianças de 0 a 18 anos incompletos; 
Ampliação ou manutenção para abrigo de idosos, de preferência ter rede própria ou conveniados.

-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

Ampliação das equipes volantes; construção e ou ampliação de um CRAS na região dos Km e Bairro CEAC; 
Disponibilizar oportunidades de emprego, para famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

-

Rio Doce

DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Construção de cede própria do Centro POP em Linhares.-

Construção de centro de múltiplo uso para realização de atendimentos e garantindo a proteção social a população 
linharense.

-

Construção de sede própria e aquisição de equipamento para conselho tutelar.-

Construção do Centro POP em Linhares.-

Construir a sede da Casa dos Conselhos do Município de Linhares.-

Construir a sede da Casa dos Conselhos no município de Linhares.-

Construir a sede da Casa dos Conselhos no Município de Linhares.-

Construir sede própria para Casa dos Conselhos em Linhares.-

Criação de centro de convivência no município de Sooretama.-

Criação do Centro de Referencia para a Pessoa com Deficiência.-

Criar Centro de Referencia para Pessoas com Deficiência.-

Equipar com estrutura física as sedes dos Conselhos Tutelares em Linhares.-

Equipar com estrutura física dos Conselhos Tutelares em Linhares.-

Fortalecimento dos Conselhos Tutelares no município de Linhares.-

Implantação de Casa Lar no município de Linhares.-

Implantação do Centro Dia (Linhares).-

Implantação do Centro Dia em Linhares.-

Implantação do Centro Dia para a pessoa idosa em Linhares.-

Implantação do Centro Dia para atendimento do Idoso em Linhares.-

Implantação do Centro Dia para pessoa idosa em Linhares.-

Implantação do Centro Dia.-

Implantação e Construção da Sede própria do Centro POP.-

Implantar o Centro POP em Linhares.-

Implantar o Serviço de Acolhimento Institucional para a Pessoa Idosa-

Implementação e construção do Centro POP em Linhares.-

Maior apoio, bem como, destinação de recursos às entidades não governamentais - OSCs, no município de 
Linhares.

-

Maior investimento de recursos financeiros para entidades que atuam nas regiões mais vulneráveis do Município 
de Linhares, considerando toda a problemática de homicídios, bolsão de pobreza e drogadição.

-

Maior investimento em formação e capacitação dos conselheiros tutelares em Linhares.-

Maior investimento nas OSCs que desenvolvem os serviços de proteção social básica.-

Maior investimento nas OSCs que desenvolvem serviços de proteção social básica no município de Linhares.-

Maior investimento para a formação e capacitação dos Conselheiros Tutelares em Linhares.-

Maior investimento para a formação e capacitação para de Conselheiros Tutelares.-

Maior investimento para formação e capacitação de conselheiros tutelares em Linhares.-

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo
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Construção da sede do Atendimento Socioeducativo em meio aberto em Linhares.-

Construção da sede para oferta do serviço de atendimento socioeducativo em meio aberto.-

Construção de sede para o serviço de Atendimento Socioeducativo em meio aberto em Linhares.-

Construção de sede própria para os serviços socioeducativo de meio aberto. Linhares.-

Construção de sede própria para os serviços socioeducativos de meio aberto em Linhares.-

Construção de sede própria para os serviços socioeducativos de meio aberto em Linhares.-

Construção de uma sede para o Serviço de Atendimento Socioeducativo em meio aberto em Linhares.-

Implantação de novas unidades socioeducativas no estado.-

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Construção da sede do CRAS-CREAS e Conselho Tutelar;- Ampliação e reforma da sede do Grupo da Terceira 
Idade - RENASCER.

-

Ampliação de numero de CRAS no município de Linhares.-

Ampliação do número de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS em Linhares.-

Ampliação do número de CRAS - Centro de Referência de Assistência Social no município de Linhares.-

Ampliação do número de CRAS no município de Linhares.-

Ampliação do número de CRAS no Município de Linhares.-

Implantação do 2º CREAS no Município de Linhares.-

Implantação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS volante em Linhares.-

Implantação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, preferencialmente no Residencial Jocafe I e 
Isque é oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida.

-

Implantação do CRAS Volante em Linhares.-

Implantação do segundo Centro de Referência Especializada em Assistência Social em Linhares-

Implantação do segundo Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS.-

Implantação do segundo CREAS (Linhares).-

Implantação do segundo CREAS em Linhares.-

Implantação do segundo CREAS.-

Implantação do Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência em residência 
inclusiva feminina.

-

Implantar o serviço de acolhimento institucional (residência inclusiva feminina).-

Implantar o serviço de acolhimento institucional (residência inclusiva feminina).-

Implantar o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos em Residência Inclusiva Feminina.-

Implantar serviço institucional (residência inclusiva feminina).-

Maior destinação de recursos para benefícios assistenciais em Linhares.-

Maior destinação de recursos para benefícios socioassistenciais em Linhares.-

Maior destinação de recursos para benefícios socioassistenciais em Linhares.-

Maior destinação de recursos para os benefícios socioassistenciais.-

Maior investimento com destinação de recursos financeiros as OSCs que desenvolvem os serviços de proteção 
social básica em Linhares.

-

Maior investimento financeiro para social no Município de Linhares, considerando o pouco investimento de 
políticas públicas voltado para a prevenção, no sistema de proteção social de baixa complexidade.

-

Manutenção e Reforma dos Centros de Referência de Assistência Social no município de Linhares.-

O banco de Dados do CadÚnico atualizado mostra onde, e o quanto devemos investir neste seguimento, 
principalmente na Educação, que só assim conseguiremos tirar as famílias da extrema pobreza.

-
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Desenvolvimento Urbano e Regional

Caparaó

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Pavimentação de ruas do Bairro João Butica, anseio imenso da população, cujo ali reside, oferecendo mais 
qualidade de vida aos munícipes.

-

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

Apoio técnico, operacional e financeiro para implantação de residências inclusivas na região do Caparaó para 
atendimento as pessoas com deficiências que necessitam de acolhimento institucional.

-

Central Serrana

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Anel viário começando antes do Bairro São Luis até o sentido Garrafão em santa Maria de Jetibá.-

Criação de ciclovia dos bairros para o Centro de Santa Maria de Jetibá-

Criação de ciclovias dos bairros para o Centro em Santa Maria de Jetibá.-

Criação de linhas de ônibus entre os municípios vizinhos (Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins), passando 
pelo Ifes campus Centro-Serrano.

-

Gostaria de receber para o Campus Centro-Serrano uma melhoria para as opções de locomoção como táxi, 
ónibus e etc., gostaria de uma melhoria para a via que liga St. Leopoldina a Domingos Martins.

-

Incentivo a construção de ciclovias nas cidades do interior do estado.-

Investimento estadual no auxílio à construção de calçadas cidadãs em Santa Maria de Jetibá.-

Pavimentação de estradas no interior do campo melhor qualidade da alimentação uma quadra de esportes mais 
qualidade no transporte escolar.

-

Urgente um anel viário retirando do Centro todos os caminhões pesados de Santa Maria de Jetibá.-

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

Apoiar o município de Santa Maria de Jetibá na implantação do sistema de habitação social.-

Criação de loteamentos urbanos nas áreas rurais próximas do Centro da cidade. Viabilizando programas Minha 
Casa Minha Vida e terrenos mais baratos.

-

Dar oportunidade aos proprietários, herdeiros, posseiros e outros desorganizados fazerem títulos e escrituras das 
suas terras, mesmo que embora pequenas.

-

Implantação de programas habitacionais que promovam acesso à população de moradias dignas e de qualidade.-

Central Sul

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Implementar projeto esgotamento sanitário para o município de Muqui.-

Universalização dos Sistemas de Esgotamento Sanitário nos municípios da microrregião Central Sul operados 
pela CESAN, bem como realização de trabalho junto aos moradores para adesão ao SES existentes.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Duplicação da Rodovia do Valão. Devido ao elevado número de veículos, o transito da cidade é moroso, e com a 
duplicação dessa via, dará maior celeridade ao transito.

-

Iluminação da Passarela em Morro Grande e entorno das instituições de Ensino FACCACI, FDCI, IFES e 
CECAPEB, inclusive o Retorno do Viaduto (tudo muito escuro com riscos de assaltos).

-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Ampliar a cobertura de reciclagem e reaproveitamento do lixo urbano-

Centro Oeste
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DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Captação e tratamento do esgoto sanitário em toda extensão do Rio Doce margem direita e esquerda, Baixo 
Guandu, Colatina e Linhares.

-

Realização de investimento em saneamento básico, principalmente água e esgotamento sanitário nos municípios 
fora da área de atuação da CESAN.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Asfaltar o acesso dos presídios e aeroporto de Colatina, em torno de 2,5 Km no Córrego Santa Fé.-

Atualização do plano de mobilidade urbana do município de Colatina.-

Recuperação asfáltica das avenidas e ruas de Colatina, bairros Vila Lenira, Honório Fraga (Bairro e Frisa) com 
abertura e pavimentação do Anel Viário (BR259 x Frisa), Maria das Graças, São Silvano.

-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Apoio ao Município de Baixo Guandu e região para construção e licenciamento de suas áreas de transbordo para 
recebimento triagem e destinação dos resíduos sólidos urbanos.

-

Litoral Sul

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Incentivar as cooperativas de reciclagem.-

Metropolitana

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Moro em um bairro onde não se tem esgoto tratado e a maioria das ruas está sem pavimento e esgoto a céu 
aberto escorrendo pelas ruas e muitas crianças brincando nessas águas contaminadas!

-

O saneamento básico impacta diretamente na saúde das pessoas. É preciso melhorar o transporte público para 
qualidade na mobilidade urbana. O déficit habitacional deve ser estudado e resolvido.

-

Saneamento básico deve ser tratado com uma das prioridades em 2019. Engloba saúde, meio ambiente e 
qualidade de vida. Guarapari sofre muito com a falta de saneamento, praias sendo poluídas diariamente

-

Uma boa saúde se tem com prevenção, então universalizar o esgoto tratado é uma solução muito viável, tendo 
uma grande eficácia para problemas de saúde.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

A grande Vitória tem um excesso de semáforos e pontos de ônibus muito próximos gerando paradas excessivas; 
os semáforos poderiam ser substituídos por passarelas e/ou passagens subterrâneas.

-

Ampliação da oferta de ônibus seletivos com novas linhas e ampliação dos horários, ofertando também ônibus 
maiores para atender a demanda visto que a maioria estão superlotados.

-

Concluir a Leitão da Silva e implantar o Portal do Príncipe.-

Construir ciclovia na Avenida Rio Branco, em toda a sua extensão, desde a Praia do Canto até a Leitão da Silva.-

Construir uma ciclovia na Terceira Ponte. Além de melhorar o fluxo de pessoas entre Vitória e Vila Velha, tal 
intervenção ajudaria na diminuição do congestionamento.

-

Criar as faixas exclusivas para o Sistema Transcol e instalar ciclo faixas em todos os Corredores do Programa 
Transcol IV.

-

Desregulamentar e extinguir o monopólio do transporte público urbano. Qualquer empresa, desde que qualificada 
para tal, deveria poder oferecer transporte público, para melhorar a qualidade/eficiência.

-

Duplicação da Segunda Ponte, para dar fluidez ao transito.-

Estruturar vias mais largas e criar vias/auto rodovias expressas, construção de viadutos nos cruzamentos e 
passarelas/passagens subterrâneas (estas podem ter lojas/camelos cadastrados).

-

Implantação de novas modalidades de transporte, como balsas para transportes aquáticos em pontos 
estratégicos.

-

Implantação de uma malha cicloviária no município da Serra, preferencialmente integrando aos outros municípios 
da Região Metropolitana.

-

Implantar a faixa exclusiva de ônibus nos principais eixos viários entre os municípios de Serra, Vitória, Cariacica e 
Vila Velha.

-
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Implantar transporte marítimo entre Vila Velha, Vitória, Cariacica.-

Integração de outros meios de transporte ao sistema existente interligando os municípios e diminuindo a 
superlotação em ônibus e o tempo de espera, como p. ex., vans, trens, metrô, VLT.

-

Melhorar a qualidade do serviço de transporte público, com ampliação da oferta de coletivos em bairros 
periféricos e maior previsibilidade nos horários dos ônibus.

-

Poderia criar pontos de parada de ônibus "satélite" para as linhas de ônibus "expressa" diminuindo as paradas.-

Se a disponibilidade, diversidade (categorização) e qualidade dos ônibus fossem melhor, mais pessoas, de todas 
as classes sociais, usaria o transporte público, reduzindo o número de veículos nas vias.

-

Se mais pessoas usassem o transporte público, haveria menos veículos nas vias, reduzindo acedentes, 
congestionamentos, diminuindo assim o tempo de deslocamento e a necessidade de investimento público.

-

DESAFIO: Outros

Incluir lei estadual de proibição de circulação de carroças tracionadas por animais. E também por seres humanos 
irracionais, que causam tumulto no trânsito com os carrinhos, colocando em risco a vida.

-

DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

Implementar o PDAU para reduzir a exposição de pessoas aos transbordos e anteriormente as intervenções dos 
Programas realizar manutenção. Nos corpos hídricos e manutenção. Nos sistemas de drenagem pluvial.

-

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

Investir na produção de unidades habitacionais nas Zonas de Interesse Social-ZEIS priorizando os municípios 
com menor IDH.

-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

A coleta seletiva e o tratamento adequado dos resíduos sólidos precisam avançar para melhorar a qualidade 
ambiental da grande Vitória. Sugiro que o Estado apoie os Municípios na implantação de Programa.

-

Ampliação de coleta seletiva, usinas de reciclagem.-

Implementar em caráter urgentíssimo os mecanismos da Lei nº 12.305/2010, inclusive com atenção as ações de 
coleta seletiva e os Arranjos Produtivos Locais que processam os resíduos sólidos.

-

Nordeste

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Guriri precisa de saneamento básico, e criar um centro de recebimento, reciclagem e incineração de resíduos.-

Realização de obras que visa a coleta e destinação do esgoto lançado sem tratamento nos córregos e rios do 
município, nos bairros: Lajedo e Dominguinhos, e no Distrito de São Sebastião do Norte.

-

Saneamento básico (ETE) no distrito de Cristã do Norte - Pedro Canário -ES. Dentro da proposta de ampliação 
dos investimentos dentro desta política pública.

-

Saneamento Básico de São Mateus, principalmente do balneário de Guriri melhorando a qualidade da água e 
fornecendo a coleta do esgoto. Implantação da coleta seletiva dos resíduos sólidos.

-

Noroeste

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

Saúde preventiva com saneamento básico, água tratada para as comunidades rurais. Estabelecimento de 
parcerias e financiamentos para associações de moradores gerirem com olhar local o tratamento.

-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

1-Construção do acesso a 2ª ponte em Nova Venécia; 2 - recuperação e pavimentação da Avenida Guanabara 
em Nova Venécia.

-

Rio Doce

DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

100



Efetivar o serviço de saneamento básico no Bairro Planalto em Linhares.-

Melhoria da relação do Rio com a cidade, realizando a revitalização do rio, juntamente com o tratamento dos 
afluentes e redes de esgoto. Melhorando assim a relação do rio com a população.

-

Saneamento básico para comunidade de Povoação, Linhares!-

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Revitalização do centro da cidade; - Pavimentação e drenagem dos Bairros Alvorada e Isidoro Nardi; - 
Pavimentação e drenagem da Rua Hilário Marin. Todos com projeto já aprovado pela SETURB.

-

Afastamento do bairro Planalto em Linhares - ES.-

Asfaltamento do bairro planalto em Linhares.-

Asfaltamento no bairro Planalto em Linhares.-

Implantação de ciclo faixas na cidade de Linhares facilitando o deslocamento da população.-

Reforma de vias públicas.-

DESAFIO: Outros

Melhorar a urbanização e infraestrutura do município, proporcionando melhor qualidade de vida à população.-

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Incentivo financeiro do estado à destinação dos resíduos sólidos do município de Sooretama.-

Melhorar a captação de resíduos sólidos urbanos, e principalmente destinação final, e implantar a coleta seletiva 
e programas de orientação e incentivo de como fazê-la.

-

Sudoeste Serrana

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Minha escolha, foi para melhor locomoção entre as cidades participantes deste grupo.-

DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

Estudo de Reorganização do trânsito no município de Conceição do Castelo, e sinalização da cidade, pinturas de 
faixas.

-
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Educação

Caparaó

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

As escolas devem ter em tempo integral os profissionais de psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogas.-

As escolas possam ter técnicos especialistas na psicologia, fonoaudiologia para atendimento aos alunos.-

Implantação de equipe multidisciplinar em cada escola para atendimento as questões sociais que refletem no 
aprendizado.

-

Quando a SEDU encerra o EJA nas Escolas do interior dos municípios, decreta duas possibilidades aos que 
precisam contribuir para a economia familiar rural: "Ou se mude para as Cidades ou fique Ignorante".

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Ao criar a ESCOLA VIVA o Governo não tem o direito de "Matar" as Escolas Tradicionais que possuem 
identificação histórica social com as Comunidades. Isso é remanejar recursos, não novos investimentos!

-

Investir mais na qualidade do ensino e na criação de novas vagas.-

Transformar a excelente estrutura da escola Bernardo Horta do município de Irupi, no projeto Escola Viva.-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Reestruturação dos Conselhos Escolares para que não sirvam somente para cumprir mera formalidade 
administrativa, possibilitando efetivo Controle Social e a Gestão Educacional Participativa, conf. LDB.

-

Central Serrana

DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

Destinar novas creches para atendimento à Santa Maria de Jetibá.-

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Investir na educação e alfabetização de jovens e adultos, bem como na educação para o trabalho, ou seja, na 
formação profissional.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Adequar os repasses de recursos financeiros para que os recursos de custeio cheguem às escolas da rede 
pública municipal.

-

Incentivar o envolvimento dos pais e familiares, buscando seu comprometimento com os estudos.-

Reforma da educação com fins de trazer mais objetividade e aplicabilidade visível ao aluno, e fortalecer o que é 
mais importante para o aluno , ler , interpretar , fazer contas, assim, ele por si só.

-

Central Sul

DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

A Educação brasileira tem urgência de reverter o quadro de carência na formação da criança , desenvolver a 
leitura ler e escrever.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Construção de um novo prédio para a EEEF Maria Angélica Marangone Santana.-

Construção de um novo prédio para a escola EEEF Maria Angélica Marangone Santana, no bairro Zumbi, 
Cachoeiro de Itapemirim.

-

Construção de um novo prédio para a escola Maria Angélica Marangoni no bairro Zumbi para melhor atender a 
clientela da região geoescolar.

-

Construção de uma Unidade de Escola Viva, no Bairro Zumbi - Cachoeiro de Itapemirim.-
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Melhorar investimento em Educação em todas as Escolas da Rede Pública, assim como tem feito nas Escolas 
Vivas. Não reduzir ensino médio noturno e evitar de fechar turmas.

-

Reforma da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-

Reforma e ampliação da EEEF Maria Angélica Marangoni Sant Ana do bairro Zumbi Cachoeiro de Itapemirim-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim.-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no Bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim.-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-
ES.

-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim-
ES.

-

Reforma e ampliação da EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana no bairro Zumbi, em Cachoeiro de 
Itapemirim.

-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Valorização do Profissional da Educação com incentivo a continuidade aos Estudos, tais como: Bolsa de Estudo 
para Mestrado e Doutorado.

-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Criação de novas oportunidades de qualificação técnica para os jovens em sua entrada no mercado de trabalho. 
Sem qualificação, o jovem não consegue oportunidade de trabalho e crescimento profissional.

-

Melhorar a qualidade do Ensino e instalar outra Faculdade Estadual ou Federal (pública) em nossa região com 
mais opções de cursos e também de Medicina.

-

Centro Oeste

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Fortalecer a educação dos CEEJAS. Elevando a eficácia da Educação de Jovens e adultos.-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Avançar com a Educação Empreendedora. Qualificando tecnicamente e também na área de gestão, o jovem que 
sai para o mercado de trabalho e que também pode querer abrir o próprio negócio. Projetos.

-

Litoral Sul

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Reforma e ampliação da escola Estadual Professora Filomena Quitiba no município de Piúma.-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Construir uma Faculdade estadual de Contabilidade e/ou Administração e/ou Logística tanto em nível tecnólogo 
como bacharel em Itapemirim para atender todo litoral sul.

-

Dar destinação, qualquer que seja: vender, escola técnica, ao terreno antigo da escola Leopoldino Rocha, que 
está abandonado sendo usado por bandidos e sendo foco de doenças.

-

Gostaríamos de firma parcerias com o IFES para disponibilizar cursos técnicos e superiores aos jovens do 
município, evitando que os mesmos tenham de se deslocar para tal.

-

Realizar parceria com IFES Campus Piúma trazer cursos técnicos e superior para atender toda a região.-

Metropolitana

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Ofertar mais vagas do EJA nas escolas do Estado e Bairros, podendo assim proporcionar oportunidade de 
adultos voltarem a estudar.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
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Aumentar a rede de ensino de nível fundamental e médio em áreas com menores desempenhos sociais e renda 
per capita. Na Região 5 em Vila Velha, o Bairro de Barramares não possui escolas destes níveis.

-

Construção uma Escola Viva, Região V, grande Barra do Jucú e Grande Terra Vermelha, Vila Velha. Temos as 
áreas públicas. São mais de 5000 jovens fora das escolas.

-

Cumprir a meta de universalizar bibliotecas, prevista na Lei 12.244.-

Gostaria que se aumentasse atendimento Escola Viva.-

O objetivo "ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA" já engloba todos os 
demais.

-

Poder de polícia é muito importante, mas pra acabar de vez com a violência é começar lá de baixo, com educação 
de qualidade, pois nem todos sabem dos seus direitos, pois não foram instruídos.

-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Eleição direta para diretores escolares.-

Proibir comissionados, em escolas públicas, que não tenham capacitação na área de Educação-Didática-
Pedagogia e Administração Pública. Priorizar os cuidados com as infraestruturas das escolas públicas.

-

DESAFIO: Outros

Fazer trabalho de conscientização nas escolas sobre o respeito aos animais e ao meio ambiente, envolvendo os 
também os pais, que acabam dando o mau exemplo aos filhos.

-

Inclusão nos na educação Fundamental a Sustentabilidade sócio ambiental e primeiros socorros.-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Ações de inclusão produtiva.-

Construir uma Escola de Ensino Fundamental e Profissionalizante na Região do Bairro Jockey de Itaparica em 
CURTO prazo. Temos a área para doar .

-

Criar cursos de capacitação profissional com certificação e contando como título para àqueles que não possuem 
condições, devendo dar ampla publicidade.

-

O primeiro emprego sempre é mais difícil por causa das empresas precisarem de pessoas com experiência, então 
um jovem bem qualificado vai fazer a diferença.

-

Organizar cursos técnicos administrativos para microempreendedores individuais na modalidade semipresencial 
para auxilio com a burocracia e controle de qualidade nas escolas da rede estadual.

-

Nordeste

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Estimular a participação de jovens e adolescentes na política, reforçando a importância da participação em 
ferramentas como esta do Orçamento Participativo

-

Promover debates na educação fundamental e no ensino médio relacionados à corrupção e como ela afeta a 
sociedade, visando o desenvolvimento de novas gerações com valores éticos reforçados.

-

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Construção de uma nova escola estadual de ensino médio do município de Jaguaré.-

Implantação de uma escola de tempo integral híbrida (6° ano à 3ª série do EM) - Escola Viva - no município de 
Jaguaré.

-

Inserir o tema Educação Financeira no ensino fundamental e médio para que tenhamos cidadãos adultos mais 
economicamente saudáveis no futuro.

-

Para além do Pacto pela Aprendizagem, mais investimentos em programas e projetos voltados para os anos 
finais do Ensino Fundamental nas Escolas da Rede Estadual de Ensino.

-

Precisamos resolver problema da quadra da escola estadual Jose Carlos Castro em Braço do Rio onde há anos 
estamos sem quadra para fazer esporte.

-

Noroeste

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

1- Construção e reforma de escolas de ensino infantil e fundamental em Nova Venécia; 2- Construção da sede da 
Secretaria de Educação de Nova Venécia.

-
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As escolas ficam com turmas lotadas.-

Barra De São Francisco precisa muito de investimento na educação da nossa cidade.-

Construção de mais uma escola de ensino médio no município de Nova Venécia para atendimento ao Programa 
Escola Viva.

-

Dar continuidade aos programas estruturantes do governo na área da educação: Jovem de Futuro, Escola Viva e 
PAES.

-

Rio Doce

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Capacitar os professores com foco nos resultados; - Garantir infraestrutura adequada: Reforma prioritária das 
EMEI Hilda Brito, EMEF Pedro Nolasco e EMEF Profa. Maria Olíria Sarcinelli Campagnaro.

-

A construção da Escola Baixo Quartel é de grande importância para a comunidade de Baixo Quartel.-

Aquisição de veículos para o transporte escolar (vans, micro-ônibus, ônibus entre outros).-

Aumentar a participação da família na educação básica fundamental de 6 a 10 anos com atividades que permitam 
a participação ativa dos pais ou responsáveis na sala de aula.

-

Aumentar o número de escolas e creches.-

Construção de escola de ensino médio no Canivete em Linhares.-

Construção de escola de ensino médio no distrito de Bebedouro em Linhares.-

Construção de escola de ensino médio no município de Sooretama.-

Construção de escola de ensino médio no Planalto em Linhares.-

Construção de novo centro de educação infantil municipal (CEIMS) em Linhares.-

Construção e reforma de escolas.-

Construção e reformas das escolas no município de Sooretama para atender a demanda de alunos.-

Construir uma nova escola de E. Fundamental no Bairro Alegre -Sooretama-ES para atender as crianças que 
moram nessa região, pois as mesmas precisam percorrer grandes distâncias para chegar à escola.

-

Construir uma nova escola de Ensino Médio para o município de Sooretama.-

Criação de faculdade pública estadual no município de Linhares para proporcionar qualificação do jovem ao 
mercado de trabalho.

-

Criar mais oportunidades de educação para deficientes visuais adultos, há uma demanda muito grande.-

Formação para monitores e educadores da educação especial.-

Fornecer educação com qualidade para pessoas com deficiência, com profissionais capacitados para ensina-los, 
principalmente para deficientes sensoriais e surdos.

-

Implantação de escola agrícola no município de Linhares.-

Implantação do serviço social nas escolas de Linhares-

Implantação do serviço social nas escolas de Linhares.-

Implantação do Serviço Social nas escolas de Linhares.-

Implantação do serviço social nas escolas de Linhares.-

Iniciar PPP - Parceria Público Privado - em Escolas Piloto nos municípios, principalmente no Ensino Fundamental, 
que é a base para resolvermos o problema das classes menos favorecidas.

-

Maior investimento para aquisição de mobiliário escolar em Linhares.-

Reconstrução das EEEFM Regina Banhos Paixão localizado no bairro Linhares V, EEEFM José de Calda Brito 
localizado no bairro Araçá e a EEEFM Professor Manoel Abreu localizado em Bebedouro em Linhares.

-

Reforma e construção de novas escolas no município de Linhares.-

Reformar e ampliar a EEEF Alegre, localizada no município de Sooretama- ES-

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Implantar Ferramentas de Gestão para medir o resultado dos alunos (notas da Escola) com uma prova aplicada 
por uma outra instituição não governamental e comparar os resultados.

-

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Ajudar os jovens que estão terminando seus estudos e qualificando-o para quando termina seus estudos ter um 
emprego e ajuda financeira pra por fim se qualificar mais e mais.

-

Construção de escola técnica estadual no município de Linhares.-
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Criação de faculdade estadual no município de Linhares.-

Implantação de cursos de capacitação profissional aos moradores do município de Sooretama.-

Implantação de cursos de qualificação profissional no município de Linhares.-
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Gestão Pública

Caparaó

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Nosso asfalto BR ES 181 Licitada desde 2014.-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Analisar situação de reajustes salariais de direito dos servidores para que estes possam desempenhar um serviço 
de maior qualidade para a população capixaba.

-

Central Serrana

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Alterar a política de repasses de recursos financeiros federais e estaduais, aumentando os valores dos repasses 
aos municípios.

-

Implantação de uma central Faça Fácil na região Central Serrana, visando melhorar o acesso da população aos 
serviços.

-

Implantação de uma central Faça Fácil na região Central Serrana, visando melhorar o acesso da população aos 
serviços.

-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

As unidades do interior que representam o governo do ES (IDAF, Incaper), vivem um momento muito precário, 
falta de renovação de frota, servidores desmotivados pelo acumulo de trabalho, etc.

-

Valorização dos servidores públicos que atuam nos órgãos voltados a esta temática (INCAPER e IEMA).Melhoria 
das condições de trabalho e salários dignos para estes profissionais.

-

Central Sul

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Contínua otimização dos equipamentos de tecnologia, com aproveitamento das inovações e emprego do melhor 
"custo x benefício" para as questões públicas.

-

Escola permanente do servidor e do povo para aprender acessar e usar o serviço público.-

Melhorar as estruturas, qualificação profissional a eficiência dos serviços públicos.-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Melhoria salarial dos profissionais da educação.-

Promover meios de ajuda financeira especifica para que servidores públicos possam realizar cursos de 
graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado visando melhorar a qualidade da prestação de serviço.

-

Promover programas para aperfeiçoamento do servidor público mediante ajuda de custo.-

Que os técnicos de assistencial social possam ter suas horas trabalhadas 40 horas.-

Valorizar o desempenho do servidor público. Aperfeiçoar o funcionalismo público bem como sua remuneração.-

Centro Oeste

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Determinar data base dos servidores públicos mês de janeiro com reposição integral da inflação oficial dos 
últimos dez anos.

-

Determinar reajuste/reposição integral inflação dos últimos dez anos no ticket alimentação. Unificar valor dos 
servidores públicos efetivos/comissionados/designação com os mesmos valores TJ/ES.

-

Fazer plano de saúde integral operadora nacional para todos os servidores públicos ativos.-

Implantação de carga horária de 12/36 horas, permitida 3 horas extras, todo serviço publico, de segunda a 
sábado, inclusive feriados, pagamento em dobro, três férias quadrimestrais 15 dias.

-
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Pagamento de prêmio salário de um ano para todos os servidores que se aposentar por tempo de serviço. Pelos 
serviços prestados pelo servidor por uma vida.

-

Plano de cargos/salários geral/único/ 7 classes:. Semialfabetizados (2 mil), alfabetizado (3 mil), médio/técnico (5 
mil), superior (10 mil), pós-graduado (15 mil), mestrado (20 mil), doutorado (25 mil).

-

Projeto de lei autorizar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem efetivos, optar pela extensão da carga 
horária de 20 pelo sistema de escala de 12/36 horas ou 40 horas com pagamento proporcional.

-

Litoral Sul

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Precisamos de mais prazo para acesso aos recursos do FUNMPDEC, pois nós, municípios pequenos e com 
poucos recursos não conseguimos apresentar todos os documentos tempestivamente.

-

Metropolitana

DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem como prevenir e 
combater a corrupção

Ampliar o detalhamento das despesas de publicidade do Governo de forma mais ampla, possibilitando a 
execução de relatórios em formato Excel que contenha CNPJ, nome e valores destinados a cada veículo.

-

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Capacitar em legislações ambientais e administração pública os: governador, secretários, deputados, vereadores, 
comissionados. Proibir comissionados em cargos técnicos como diretores e gerentes.

-

Melhorar todo o sistema de Fiscalização e Gestão. Pois, a Gestão é a qual direciona os demais setores.-

O fortalecimento dos órgãos fiscalizadores da qualidade ambiental da Região Metropolitana, em especial o IEMA.-

DESAFIO: Outros

Não sou contra indicação de políticos a cargos, mais essas indicações tem que ser profissionais, ex: advogado na 
secretaria de saúde, tá errado tem q ser alguém voltado pra área específica.

-

Uniformizar as carreiras dos servidores públicos estaduais. Evitar a fuga de talentos, custos, etc. para o próprio 
Estado. Exemplo o salário base de um administrador deve ser o mesmo para todos órgão

-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Concurso público para provimento de cargos nas polícias civil e militar.-

Construir um Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos para os Trabalhadores da Educação, valorizando o 
professor.

-

Garantir a data-base aos servidores do executivo estadual.-

Maior transparência das propostas e aplicação do orçamento publica. Capacitação dos servidores com cursos e 
especializações. Valorização do servidor que mais se destaca em suas atividades.

-

Praticar a Gestão de Pessoas, com o desenvolvimento de Avaliações de Desempenho para promoções em 
carreira.

-

Qualificar os profissionais, realizar concursos públicos, melhorar as condições de trabalho referentes à carga 
horária e salários mais justos, ofertar infraestrutura de qualidade de esporte e cultura.

-

Quanto à área de saúde, penso como proposta a abertura de concurso público com melhores salários e 
condições de trabalho, tanto rede primária de saúde quanto nas especialidades.

-

Realização de concurso público para a RTV atendendo demanda de comunicação pública a serviço da sociedade.-

Reforma do Edifício Fábio Ruschi, com a instalação de vestiário e bicicletário coberto.-

Reforma Geral do Edifício Fábio Ruschi com acessibilidade e vestiário.-

Reforma geral do edifício Fábio Ruschi, com acessibilidade e vestiário para o servidor.-

Reforma Geral do Edifício Fábio Ruschi, com acessibilidade, saída de emergência, vestiário e bicicletário.-

Regulamentação do artigo 12 do capitulo 3 da lei complementar nº 699/2013; regulamentação do adicional de 
insalubridade/periculosidade dos servidores que percebem por subsídio.

-

Revisão de planos de cargos e salários; concursos públicos; reajuste ticket alimentação.-

Revisão do plano de cargos e salários dos servidores do Idaf e estruturação de medicina do trabalho e saúde do 
trabalhador nos órgãos públicos para atendimento aos servidores; auxilio saúde.

-

Valorizar o profissional que atua efetivamente no estado, com benefícios e possibilidades de promoção.-

108



Nordeste

DESAFIO: Outros

Reduzir o cabide de empregos nos municípios e Estado aplicar esse dinheiro para melhoria da renda da 
população. Reduzir o salário absurdo dos Políticos, porque é o que temos políticos e não gestores.

-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

Buscar parcerias junto ao governo do estado no sentido de proporcionar formação continuada e qualificada.-

Rever a política de remuneração de juízes, procuradores e desembargadores. Garantir a competitividade 
econômica. Aperfeiçoamento de pessoal através de incentivo a programas de mestrado e doutorado.

-

Rio Doce

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

Acabar com o pedágio da BR 101, pois o serviço prestado está muito inferior ao valor pago.-

Implantação de uma Central Faça-Fácil no município de Linhares para facilitar o acesso da população aos 
serviços públicos.

-

Reestruturação do Incaper.-

Termos ferramenta de Gestão para acompanhar melhor os resultados da Gestão Pública.-

DESAFIO: Outros

Implantação de unidade do IPAJM - Instituto Jeronimo Monteiro- no município de Linhares para prestação de 
serviços e realização de pericia médica aos servidores estaduais evitando deslocamento.

-

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

A valorização do servidor público reflete num melhor bem estar ao servidor e consequentemente um atendimento 
à sociedade.

-

Fazer a recomposição salarial dos servidores públicos referente às perdas com a inflação dos últimos 5 anos.-

Realização pela ESESP cursos de capacitação ao servidor estadual na cidade de Linhares.-

Realização pela ESESP cursos de capacitação aos servidores estaduais na cidade de Linhares evitando 
deslocamento para a capital do estado.

-
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Infraestrutura Logística

Caparaó

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento BR 181 - de trevo de Calçado à Vila do Café (20 km).-

Efetuar o mais breve possível o recapeamento do trecho de asfalto entre Irupi e Iúna, haja visto que este trecho é 
o principal acesso à sede do município de Irupi, e encontra-se em péssimas condições.

-

ES 181 rodovia que liga Alegre a São Jose do Calçado.-

Estamos Aguardando ordem de Serviço do DER no Projeto de Asfaltamento de 20 km da Rodovia ES-181, trecho 
Café x Alto Calçado x S.J. do Calçado. É um importante corredor de ligação aguardado há 48 anos.

-

Gostaria de reforçar a necessidade de realizar urgentemente junto ao DER, o projeto do Contorno do Distrito do 
Café, na ES-181, contemplando a impossibilidade de trânsito pesado no perímetro urbano.

-

Nossa BR ES 181 Asfalto que liga município de Alegre a Café a Alto Calçado a São José do Calçado. Projeto que 
já foi licitado em 2014. Só falta ordem de serviço.

-

Nosso asfalto BR ES 181.-

Pavimentação do trecho entre rodovia Welington Firmino do Carmo a BR 262, englobando o distrito de São Jose 
de Irupi. Aproximadamente 09 km de Extensão.

-

Pavimentar a Rodovia ES-190, dando continuidade a projeto estrada parque do Caparaó, sendo Irupi o único 
município da região, a estrada seguiu de dores até Pedra Roxa e parou, até a BR 262 falta 20 km.

-

Queremos que o projeto do asfaltamento da ES 181 seja incluído no orçamento 2019 do governo.-

Realizar o sonho de 48 anos de espera com Asfaltamento da ES 181- 20 km, trecho Vila do Café (Alegre) x S.J. 
do Calçado, passando por Alto Calçado.

-

Recuperar a rodovia ES-379 de Trevo de Santa Cruz (BR-262) até Iúna total de 26 km, a estrada tem mais de 30 
anos e já não aguenta mais os remendos.

-

Refazer o trecho asfalto que liga a sede do município de Irupi até a BR 262, passando pelo distrito de Santa Cruz. 
Hoje este trecho tem a estrutura de caminho do campo que não atende a demanda.

-

Central Serrana

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

A estrada que vai de Santa Maria de Jetibá até Centro Serrano, sugiro que seja reformada e a mantém em melhor 
estado possível, para que seja viável transitar sem problemas.

-

A favor dá reforma das estradas das cidades de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Domingo Martins que 
levam alunos aos IFES Centro - Serrano.

-

A panificação da estrada que liga Domingos Martins a Santa Maria de Jetibá até o Ifes Campus Centro Serrano.-

Acho que tem que melhorar a estrada de chão que liga Santa Maria, Santa Leopoldina e Domingos Martins. 
Sempre que chove os alunos de DM não conseguem ir para a escola devido a essa estrada de 9 km.

-

Ampliar e qualificar a infraestrutura da rodovia que liga Santa Leopoldina X Caramuru e Caramuru X Domingos 
Martins, para mais segurança dos alunos que vem para o IFES Centro-Serrano todos os dias.

-

Anel viário partindo antes do Bairro São Luis até em Vila Eggert ou Ilha Berger.-

As rodovias que fazem parte da região central serrana do estado estão em péssimas situações. É preciso que as 
rodovias que levam atem o IFES Centro-Serrano sejam melhoradas com urgência.

-

Asfaltar a estrada que liga Domingos Martins ao IFES.-

Asfaltar a estrada que liga Domingos Martins para Santa Maria de Jetibá.-

Asfalto da rodovia estadual ES 080 - estrada que liga Santa Teresa a Santa Leopoldina.-

Asfalto da rodovia estadual ES 080 que liga Santa Teresa a Santa Leopoldina-

Asfalto de Caramuru para Santa Leopoldina e Domingos Martins. Para que os professores e alunos do IFES 
Campus Centro Serrano possam se locomover com mais segurança.

-

Asfalto na região entre caramuru e Domingos Martins, e Santa Leopoldina e Caramuru.-

Aumentar o investimento em malhas viárias para escoamento da produção.-

Aumentar o investimento na malha viária dos municípios do interior do estado.-

Calcamento da estrada do Ifes Campus Centro Serrano até Domingos Martins, por favor.-

Calçamento da estrada que liga os municípios de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins.-

Construção de vias asfaltadas devido às condições deploráveis das atuais vias.-
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Construção do anel viário em Santa Maria de Jetibá é uma enorme saída para retirada dos caminhões pesados 
no Centro de Santa Maria de Jetibá, dentre eles caminhões de granito.

-

Construção do anel viário em Santa Maria de Jetibá –s ede com o objetivo de melhoria do transito local.-

Construir a rodovia que liga o distrito de Caramuru (Santa Maria de Jetibá) a Domingos Martins.-

Construir e reformar vias que ligam Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins, devido 
péssimas condições, que interferem vários aspectos. Ex.: Escolas que se encontram neste meio.

-

Construir/ reformar vias que ligam os municípios Santa Maria de Jetibá - Santa Leopoldina e Santa Maria de 
Jetibá - Domingos Martins.

-

Criação de anel viário no município de Santa Maria de Jetibá, de forma a retirar a circulação de veículos de 
escoamento de cargas do centro da cidade.

-

Criação de linhas de ônibus entre os municípios vizinhos ( Santa Maria e Santa Teresa) viabilizando o transporte 
de pessoas que trabalham e dependem desse transporte diariamente.

-

Criação de um anel viário desviando o trânsito intenso de veículos pesados do Centro de Santa Maria de Jetibá.-

Criar anel viário retirando os veículos que escoam a produção hortifrutigranjeira do centro da cidade de Santa 
Maria de Jetibá

-

Devemos ter mais transportes, as estradas devem ser melhores e asfaltadas, o transporte deve atender toda a 
população.

-

Drenagem e pavimentação do trecho viário entre os distritos de Várzea Alegre e Alto Tabocas no município de 
Santa Teresa.

-

Fazer a estrada de Domingos Martins e Santa Leopoldina para o IFES Centro-Serrano.-

Fazer a manutenção de forma correta das estradas que liga Santa Maria de Jetibá ao Ifes Centro-Serrano, de 
Santa Leopoldina a Caramuru e pavimentar a estrada de Domingos Martins ao Ifes Centro Serrano.

-

Finalizar a obra da rodovia que liga a ES-080 a rodovia do contorno, um importante caminho para os produtores 
rurais da região serrana que desejam ir até a Ceasa ou mesmo para o Norte do País.

-

Gostaria de receber orçamento para melhoria da via que liga Santa Leopoldina a Caramuru.-

Gostaria de receber para o Campus Centro-Serrano, melhorias e construções de asfaltos para que nossos alunos 
e servidores possam chegar de forma adequada, sem desgaste. Via: Caramuru - Santa Leopoldina.

-

Manutenção das estradas que ligam Santa Leopoldina e Domingo Martins ao Ifes Centro Serrano.-

Manutenção das estradas, menos construções que são inúteis e utilizam verbas como, por exemplo, a pista de 
salto em distancia que virou uma piscina devido às chuvas e profissionais qualificados.

-

Manutenção das rodovias que liga Santa Leopoldina ao Ifes Centro serrano e de Domingos Martins ao mesmo.-

Manutenção das vias rodoviárias que fazem o acesso dos alunos ao Ifes - Campus Centro-Serrano. Evitando 
assim possíveis acidentes devido às péssimas condições das vias.

-

Melhoramento das estradas de Domingos Martins e de Santa Maria de Jetibá, essas estradas estão em um 
estado deplorável e precisa de atenção, pois leva vários alunos todos os dias para o Ifes.

-

Melhorar as estradas de acesso à Grande Vitória, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu, pois nela trafegam veículos 
pesados que escoam a maioria da produção de alimentos do nosso Estado.

-

Melhorar as estradas de Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá que vão para o instituto federal do Espírito 
Santo IFES-centro serrano.

-

Melhorar as estradas que dão acesso ao Ifes Campus centro serrano, sendo elas de Domingos Martins e Santa 
Leopoldina ajudando não somente alunos mais também os moradores da região.

-

Melhorar as estradas que levam ao IFES Campus Centro Serrano, sendo elas de Domingos Martins e Santa 
Leopoldina, ajudando não só alunos como os moradores da região que as utilizam.

-

Melhorar as estradas que levam até o IFES Campus Centro-Serrano, sendo elas as dos municípios de Santa 
Leopoldina e Domingos Martins. Estas se encontram em estado deprimente e deplorável.

-

Melhorar e qualificar as estradas de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa 
Leopoldina sentido IFES Centro-Serrano.

-

Melhorar rota (rodovia) que liga Santa Leopoldina, Caramuru e Domingos Martins, para que traga um conforto e 
menos preocupação para as pessoas que usam.

-

Melhores estradas, principalmente as vicinais em Santa Maria de Jetibá.-

Melhoria da estrada de Santa Leopoldina a Caramuru.-

Melhoria das estradas de Domingos Martins, Santa Maria e Santa Leopoldina que ligam ao Instituto Federal do 
Espírito Santo IFES-Centro Serrano.

-

Melhoria das estradas que ligam ao Campus Centro Serrano.-

Melhoria das estradas sentido Santa Leopoldina-Caramuru e construção da estrada sentido Santa Maria de Jetibá-
Domingos Martins, qualificação em especial para alunos e servidores do Ifes Centro Serrano.

-

Melhoria das estradas.-

Melhoria nas estradas que ligam Santa Leopoldina e Domingos Martins ao IFES Centro-Serrano.-
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Na região Centro-Serrana, na estrada que liga o IFES a Domingos Martins e as cidades vizinhas, são muitas 
vezes intransitáveis. Peço a melhora urgente desses trajetos.

-

Necessitamos da melhora da estrada que os alunos de Domingos Martins do Ifes campus centro serrano 
enfrentam.

-

Para diminuir os acidentes nas estradas pavimentadas, manter a faixa central dos asfaltos sempre visivelmente 
pintada, pois até então, só faz isso quando esta tudo acabado e vários acidentes.

-

Pavimentação da via que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano às Rodovias ES-368 e ES-465 (Domingos 
Martins).

-

Pavimentação entre IFES Centro Serrano e Domingos Martins. Concerto do percurso entre Santa Maria de Jetibá 
e IFES Centro Serrano.

-

Pavimentação no percurso IFES Campus Centro Serrano até Domingos Martins.-

Peço melhoras nas estradas, pois algumas estão em situações ruins para o transito de veículos, assim possuindo 
deformações ao longo da sua estrutura, e também necessitam a melhoria na sinalização.

-

Peço melhoria na estrada que liga Domingos Martins e região ao Ifes Centro - Serrano.-

Peço que, haja melhorias nas nossas rodovias, pois elas possuem deformações e há uma má sinalização.-

Qualificar as estradas de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Caramuru sentido ao 
IFES- Centro Serrano.

-

Recuperação da via que interliga Caramuru à Rodovia ES-264, sentido Santa Leopoldina, e pavimentação da via 
que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga Caramuru à Rodovia ES-264, sentido Santa Leopoldina.-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à rodovia ES-264 e a Pavimentação da via que interliga o 
IFES Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga 
o Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o Distrito de Caramuru à Rodovia ES-264, sentido Santa Leopoldina; 
Pavimentação da via que interliga o IFES Campus Centro-Serrano a Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Recuperação da via que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264.-

Recuperação da via que liga a localidade de Caramuru à Rodovia ES-264 e pavimentação da via que interliga o 
Ifes Campus Centro-Serrano à Rodovia ES-368. Imprescindível para o funcionamento da escola.

-

Recuperação da via que liga o distrito de Caramuru a Santa Maria de Jetibá - Rodovia ES - 264 e a pavimentação 
da via que interliga o IFES Centro Serrano a Rodovia - ES 368 - Domingos Martins.

-

Recuperar a estrada que interliga o distrito de Caramuru (Santa Maria de Jetibá) ao trevo da rodovia ES-264. 
Pavimentar o trecho de estrada que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano à rodovia ES-368.

-

Refazer o asfalto, pois ele foi muito mal feito e agora esta dando buracos na pista.-

Reforma da estrada que interliga o distrito de Caramuru à Rodovia ES-264 e a pavimentação da via que interliga o 
IFES Centro-Serrano à Rodovia ES-368 (Domingos Martins).

-

Reforma da Estrada que liga Santa Leopoldina a Caramuru.-

Reforma da estrada sentido Santa Leopoldina-Caramuru e construção de estrada sentido Santa Maria de Jetibá-
Domingos Martins.

-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da estrada.-

Reforma da Rodovia Galerano Afonso Venturini, que liga Santa Maria de Jetibá a Santa Teresa – ES.-

Reforma das estradas de Caramuru e Domingos Martins.-

Reforma das estradas que ligam o IFES Campus Centro-Serrano a Santa Leopoldina e Domingos Martins.-

Reforma do asfalto das estradas de Caramuru, Santa Maria de Jetibá, Barra de Mangaraí em Santa Leopoldina, e 
asfaltamento da estrada que liga Caramuru à Domingos Martins.

-

Reforma na estrada de Caramuru.-

112



Reformar estrada sentido Domingos Martins-

Reformar estradas de Santa Leopoldina, elas geram muita dificuldade e demora para chegar aos locais.-

Reformas nas estradas de Santa Leopoldina, Caramuru e Domingos Martins.-

Reforme a estrada de Caramuru;-

Reforme a estrada do Ifes até Domingos Martins e do Ifes até Santa Leopoldina.-

Reforme as estradas do Ifes até DM e do Ifes até Santa Leopoldina.-

Reforme as Estradas sentido Santa Maria a Caramuru e de Caramuru a Domingos Martins.-

Retirada urgente dos caminhões pesados de Santa Maria de Jetibá.-

Rua que liga Santa Leopoldina a Caramuru precisa ser renovada ou ampliada pelo constante fluxo de caminhões, 
de ônibus escolares e carros.

-

Trecho da rodovia ES-080 que liga os municípios de Santa Leopoldina a Santa Teresa precisa ser asfaltado para 
solucionar problemas na logística de transporte de alimentos para Ceasa.

-

Uma estrada melhor de Domingos Martins para Santa Leopoldina.-

Central Sul

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Melhorar e ampliar ou transferir o Aeroporto Municipal de Cachoeiro para a região da Safra, mais perto do mar. 
Construção de Porto Seco em Cachoeiro. Ampliar o transporte de Ferrovias em nossa região.

-

Reativação do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para voos estaduais (Vitória x Cachoeiro).-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Duplicação da Rodovia do Valão que dá acesso à Rodovia Cachoeiro Alegre-

Duplicação do trecho de estrada localizada em frente ao Perim Center e Café Campeão em Cachoeiro de 
Itapemirim para melhorar o escoamento do trecho, bem como a sua continuidade até o trevo da Kia.

-

Melhorar a malha viária de Cachoeiro e região SUL, diminuindo os acidentes, principalmente com motos.-

Restauração e requalificação do pavimento das rodovias. Redesenho das rodovias serranas com trechos com 
terceira faixa. Reativar e ampliar a ferrovia para desafogar as rodovias.

-

Revitalizar rodovia Duas Barras x Castelo-

Centro Oeste

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Criação de um porto seco para embarque e desembarque ferroviário em Mascarenhas no Município de Baixo 
Guandu que desafogará o fluxo pesado sobre a BR 259 e ES 446 principalmente.

-

Investimento para ampliação e adequação (infraestrutura) do aeródromo de Baixo Guandu para recebimento de 
voos regionais.

-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Abertura/pavimentação da rodovia São Roque do Canaã x João Neiva via Demétrio Ribeiro (BR101) trevo de João 
Neiva (encurtamento de distância e turismo rural). 28 km.

-

Asfaltamento da estrada que liga Baixo Guandu à Rampa do Monjolo, o trecho é de 8 Km.-

Asfaltamento do trecho Águia Branca/ Barra de São Francisco, via Águas Claras - Vargem Alegre.-

Asfaltamento do trecho Águia Branca/ Barra de São Francisco, via Águas Claras - Vargem Alegre.-

Asfaltamento do trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande-

Asfaltar o acesso ao Distrito de Itapina em Colatina. Em torno de 7 km.-

Conclusão da Rodovia ES 446 Colatina x Itaimbé.-

Conclusão da rodovia ES 446, Colatina a Itaguaçu.-

Continuidade da Construção da Rodovia ES 164 (Pancas x Baixo Guandu) e ES 165.-

Continuidade do projeto da estrada que liga a cidade de Colatina ao distrito de Itapina-

Drenagem e pavimentação da estrada de acesso à Rampa de Voo Livre do Monjolo, Baixo Guandu. Capital 
Estadual do Voo Livre.

-

Duplicação da rodovia Colatina x Linhares via Humaitá.-
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Duplicação da Rodovia ES 080, Mucuri x BR 262 (Mucurici, Montanha, Pinheiros, N. Venécia, São Gabriel, 
Colatina, São Roque, Santa Teresa, via Santa Leopoldina (Imigrantes), Santa Maria Jetibá x BR 262).

-

Inclua na Elaboração do PLOA ou através de emenda na fase de discussão na Assembleia Legislativo, projeto de 
pavimentação da Rodovia ES-165 trecho entre Municípios de Baixo Guandu à Laranja da Terra.

-

Manutenção da ES 164 trecho de Alto Mutum Preto x Baixo Guandu.-

Pavimentação da rodovia Colatina x Itaimbé.-

Pavimentação e manutenção das rodovias estaduais (ES 164 e 165) que cortam o interior do município de Baixo 
Guandu, proporcionando melhores condições ao produtor rural para escoarem suas mercadorias.

-

Projeto de pavimentação da Rodovia ES 165 trecho Baixo Guandu x Laranja da Terra.-

Reabertura da rodovia e pavimentação de agrovila de Santa Julia (São Roque do Canaã) x Itaçu e Itaguaçu.-

Reabertura da rodovia e pavimentação Itaguaçu x Laranja da Terra x Afonso Claudio.-

Recapeamento da rodovia ES 248, Colatina X Linhares. Importante estrada com alto fluxo de veículos.-

Recuperação da estrada que liga Colatina a Linhares.-

Litoral Sul

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Reformar e ampliar a estrutura ferroviária do Estado e interligá-las com a malha ferroviária dos Estados vizinhos.-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Nosso asfalto da BR ES 181.-

Pavimentação total da ES-485 ligando Vargem Alta até Rio Novo do Sul para escoar a produção da região central 
serrana até a BR 101. Este trecho sofre com as chuvas gerando muito gastos com manutenção.

-

Piúma enfrenta um desafio logístico todos os verões com o aumento de sua população precisou urgentemente de 
uma rodovia de contorno para desafogar o tráfego interno do município.

-

Piúma precisa de uma rodovia de contorno para desafogar o tráfego interno do município principalmente no 
período de verão. Com a possível instalação do porto será fundamental para veículos grandes.

-

Quero meu asfalto ES 181.-

Metropolitana

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Estruturar malha ferroviária para transporte publico e de cargas.-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento do trecho pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande.-

Continuidade das obras do contorno do Mestre Álvaro.-

Para promover qualquer beneficio na área rural primeiro deve-se dar qualidade de vida aos produtores rurais. O 
que vemos hoje, mais especificamente em Guarapari, é um total descaso com as estradas.

-

Nordeste

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Ampliação do aeroporto de São Mateus-

Pensar no Futuro na reconstrução da malha ferroviária. O Brasil é o único país que depende 100% da malha 
rodoviária.

-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento da ES 422 que liga a CEUNES em São Mateus à Conceição da Barra. Essa obra vai reduzir o 
percurso entre as duas cidades e dar uma opção aos alunos e professores da UFES e IFES.

-

Asfaltamento da estrada que liga o Balneário de Guriri São Mateus, a Estrada da Meleira Conceição da Barra até 
onde está sendo construindo a balsa fomentando ainda mais o turismo na região.

-

Asfaltamento do Trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande.-
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Manutenção da rodovia Pinheiros x Montanha x Mucurici, e Montanha com a divisa de Nanuque/MG, asfalto muito 
irregular com buracos e ondulações que afeta a segurança das pessoas que trafegam por lá.

-

Noroeste

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Investimento na área de aviação regional com criação de aeroportos locais para facilitação do transporte aéreo!-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

1- Construção do contorno da Pedra do Elefante ligando as Rod ES137 x BR381 x ES220 2- Construção de 
acesso às pontes da BR381 x N.V x Guararema; 3- Construção do contorno da Cidade de NV x ES220.

-

A necessidade da obra estadual do Asfalto de Barra de São Francisco à Mantenópolis via Cachoeirinha.-

A necessidade da obra estadual do Asfalto de Barra de São Francisco à Mantenópolis via Cachoeirinha.-

Asfaltamento do trecho Águia Branca e barra de São Francisco, pelo trecho Águas Claras/ Vargem Alegre.-

Asfaltar o trecho entre Barra de São Francisco e Mantenópolis via Cachoeirinha de Itaúnas, para facilitar 
escoamento da produção agrícola e diminuir o prejuízo com quebra de veículos de transportes.

-

Barra de São Francisco e Águia Branca ganharam uma quantidade de asfalto que chamaram caminho do campo, 
que não foi suficiente para ligarem um município no outro. Ao qual beneficiária muito.

-

Criação de contornos viários nas cidades da microrregião para a maior fluidez do trânsito.-

Pavimentação da rodovia que liga Mantenópolis a Barra de São Francisco passando por Cachoeirinha de Itaúnas 
em Barra de São Francisco.

-

DESAFIO: Outros

Asfalta mentor entre os municípios de Barra de São Francisco / Mantenópolis via Cachoeirinha de Itaúnas.-

Rio Doce

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

Buscar parceiras com Governo Federal, bancos e outros (privatização) para fazer um sistema de ferrovias ligando 
o Norte ao Sul para cargas e passageiros

-

Construção do Aeroporto Regional de Linhares.-

Precisamos de PPP no modal ferrovias no Norte do ES.-

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Afastamento da estrada que liga a sede do município a Vila de Povoação em Linhares-

Afastamento da estrada que liga a sede do município à Vila de Povoação em Linhares.-

Afastamento da estrada que liga a sede do município à Vila de Regência Augusta em Linhares.-

Afastamento da estrada que liga a sede do município à Vila de Regência em Linhares.-

Afastamento que liga a sede do município a Vila de Povoação em Linhares-

Afastamento que liga a sede do município de Linhares à Vila de Regência.-

Ampliar o pavimento asfáltico da rodovia Linhares até ao balneário Regência.-

Asfaltamento da ES 248 rodovia de acesso à comunidade de Povoação. Linhares!-

Asfaltamento da estrada acesso a Vila de Povoação, estrada conhecida como Beira Rio ES 248 se possível licitar 
em 2019. Projeto o prefeito da cidade já tem juntamente com a Fundação Renova! Grato!!!

-

Asfaltamento da estrada que liga Linhares ao Distrito de Desengano, visando à promoção de destinos, aumento 
da visitação ao local em que a mesma faz parte do Circuito Turístico em desenvolvimento.

-

Asfaltamento da Rodovia ES-360 que liga Rio Bananal X Governador Lindenberg 13 km.-

Asfaltamento da rodovia estadual que liga Linhares (Guaxe), passando em comendador Rafael Sooretama ao 
município de Vila Valério facilitando o deslocamento das pessoas e escoamento da produção agrícola.

-

Asfaltamento da rodovia Ligando Guaxe em Linhares ao município de Vila Valério.-

Asfaltamento da rodovia Linhares Desengano(Beira-Rio) para o desenvolvimento turístico da região.-

Asfaltamento das principais estradas que dão acesso à Povoação e Regência.-

Asfaltamento de Rio Bananal a Governador Lindenberg, via Viúva Campo.-
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Asfaltamento do trecho ligando Córrego Alegre a Comendador Rafael no município de Sooretama.-

Complemento da pavimentação da rodovia estadual de regência ligando a sede do município de Linhares ao 
Distrito de Regência.

-

Melhoria asfáltica das estradas no município de Sooretama.-

Melhoria na pavimentação de toda extensão da rodovia que liga a sede do município de Linhares ao Distrito de 
São Rafael.

-

Os impostos arrecadados no IPVA para manutenção das estradas não estão sendo empregados corretamente, 
pois nossas estradas e rodovias estão muito esburacadas.

-

Pavimentação da Rodovia Estadual de Povoação Ligando a Sede do Município de Linhares ao Distrito de 
Povoação.

-

Realização pelo der de melhoria asfáltica na rodovia estadual que liga Linhares-Colatina(Beira Rio).-

Recapeamento da rodovia ES 248 Linhares x Colatina. Importante estrada com alto fluxo de veículos.-

Revitalização do trecho de Rio Bananal a Linhares.-

Rodovia Estadual Prefeito Roberto Calmon que liga Linhares a Rio Bananal realizar melhorias fazendo 
acostamento nas laterais e nova pavimentação asfáltica.

-

Sudoeste Serrana

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

Asfaltamento da estrada que liga as comunidades de Santo Antônio x Montevideo (ES165 x ES379).-

Asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379 Conceição do Castelo.-

Asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379.-

Asfaltamento de Santo Antônio x Montevidéu, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento de Santo Antônio x Montevidéu, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento do trecho Santo Antônio x Montevideo - ES 165 x 379 em Conceição do Castelo - ES.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo, Conceição do Castelo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfaltamento ES 165x379 ligando Santo Antônio do Areião a Montevideo.-

Asfalto entre a cidade de santo Antônio do areão x Montevideo.-

Asfalto para a estrada que liga o município de Domingos Martins ao Ifes Centro-Serrano. Melhorias da estrada 
que ligam o município de Santa Leopoldina ao Ifes Centro Serrano.

-

É necessário que seja asfaltado o trecho do Vale da Estação, em Domingos Martins, até Marechal Floriano.-

Necessidade de asfaltamento no trecho entre Marechal Floriano e Domingos Martins passando por Bom Jesus.-

Pavimentação da via que interliga o Ifes Campus Centro-Serrano às Rodovia ES-368 e ES-465 (Domingos 
Martins).

-

Pavimentação do trecho que liga o Vale da Estação (Domingos Martins) à Marechal Floriano.-

Pavimentar a via de Acesso entre Brejetuba e Sao Jorge via Corrego São Domingos.-

Proposta de asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379.-

Proposta de asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379.-

Proposta de asfaltamento de Santo Antônio x Montevideo, ES 167x379.-

Queremos o asfaltamento de santo Antônio x Montevideo, ES 165 x 379, Conceição do Castelo.-

Recapeamento da Rodovia Pedro Cola que liga a cidade de Conceição do Castelo ao km 0 da Rodovia 472, na 
divisa com o município de Venda Nova do Imigrante.

-

Reforma da estrada de Caramuru.-
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Meio Ambiente e Agricultura

Caparaó

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Caminhos do Campo da ES 181 - Café x Roseira x Entroncamento da ES 397, perfazendo 10 km, contemplando 
várias comunidades de base de agricultura familiar importantes para o Município de Alegre.

-

Caminhos do Campo na ES-391, trecho de 22 km do Café (Alegre) x Conceição do Muqui (Mimoso do Sul), 
contemplando as Comunidades de Estivado, Oriente e Novo Brasil, Pontões, grandes produtoras de Café.

-

Implantação de um sistema de logística regional para escoamento de produção da agricultura familiar 
estimulando a diversificação agrícola, uma vez que na região prevalece a monocultura do café.

-

Melhoramento do asfalto Caminhos Campo na localização do Município de Ibitirama nos trechos; Ibitirama X José 
do Caparaó / Ibitirama- X Santa Marta (distrito de Ibitirama) / Ibitirama-ES X Pedra Roxa.

-

Central Serrana

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Criar incentivo para preservação das nascentes dos rios de santa Maria de Jetibá.-

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Compensação à cidade de Santa Maria de Jetibá, por disponibilizar água à Grande Vitória. Essa compensação 
pode ser por meio de investimentos que tragam retorno à conservação do meio ambiente.

-

Melhorar a captação de água potável, fazendo mananciais preservados para futuras áreas de captação de agua 
com retorno indenizatório para os “donos das nascentes”.

-

Retirar da lei de recursos hídricos a cobrança pelo uso da água.-

Vincular a possibilidade extração da água de subsolo com a exigência de se fazer caixa seca de armazenamento 
de agua das estradas, e assim haver compensação do recurso extraído (reposição e extração).

-

DESAFIO: Outros

Ampliação da rede de telefonia móvel nas comunidades rurais de Santa Maria de Jetibá.-

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Ampliar a rede de vias pavimentadas no município de Santa Maria de Jetibá (semelhante ao Programa Caminhos 
do Campo), visando melhorar as estradas para o escoamento da produção hortifrutigranjeira.

-

Apoiar as escolas famílias agrícolas de alternância.-

As estradas que foram pavimentadas com o programa "Caminhos do Campo" estão em péssimo estado. Melhorar 
as condições dessas vias, fazendo um recapeamento total e não apenas a operação tapa buraco.

-

As estradas que foram pavimentadas com o programa "Caminhos do Campo" estão em péssimo estado. Melhorar 
as condições dessas vias, fazendo um recapeamento total e não apenas a operação tapa buraco.

-

Construção de um anel viário desafogando o trânsito de caminhões pesados no centro da cidade. Apoiar a 
produção da agroindústria. Implementação do programa caminhos do campo para os atrativos turísticos.

-

Contemplar o interior de Santa Maria de Jetibá com atendimento da Telefonia móvel.-

Fortalecer os escritórios do IDAF do interior, para que seja mantida a cobertura florestal já existente, hoje o IDAF 
não consegue atender a demanda da sociedade.

-

Instalar telefonia móvel nas localidades de Recreio, Alto Santa Maria, Alto São Sebastião e Recreio.-

Melhoria, manutenção e ampliação do antigo Projeto Caminhos do Campo, principalmente em Santa Maria de 
Jetibá, que demanda de estradas em bom estado para escoamento da produção agrícola.

-
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DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Apoiar o município de Santa Maria de Jetibá, para a execução de contenção de encostas.-

Incentivar a adequação ambiental, com alternativas como caixas secas nas estradas vicinais, terraceamento tipo 
chinês nas áreas acidentadas, irrigação eficiente como micro irrigação com sensores.

-

Central Sul

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Ampliar as florestas do ES, principalmente da Mata Atlântica, conservando as nascentes e rios que corta a nossa 
região.

-

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Dar prioridade em fornecimento de serviços de telefonia Internet e infraestrutura para propriedades com unidade 
de conservação e participante de corredores ecológicos.

-

Que as propriedades que tivesses participação em corredores ecológicos ou unidades de conservação 
recebessem benéficos com prioridade em melhoria na propriedade estrada mata burro inte telefonia..

-

Centro Oeste

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Fazer caminhos do campo Trecho São José em São Gabriel da Palha, Segundo Trecho Caminhos do campo 
Distrito de Vila Fartura passando por Terra Flor Terra Roxa até São Jorge do Barra Seca em Vila Valério.

-

Pavimentação da estrada do Monjolo em Baixo Guandu pelo programa caminhos do campo melhorando o acesso 
às propriedades e a rampa do Monjolo.

-

Reabertura da rodovia (caminhos do campo) Boa Paba (Colatina) x Agrovila de Santa Julia (São Roque do 
Canaã) 15 km.

-

Reabertura da rodovia (caminhos do campo) Colatina (São João Grande x São Pedro Frio x BR 259).-

Reabertura da rodovia e pavimentação (caminhos do campo) Colatina (Córrego são Zenon x Córrego Senador x 
Agrovila de Santa Julia São Roque do Canaã).

-

Reabertura e pavimentação asfáltica (caminhos do campo) Colatina x Paul de Graça Aranha x Marilândia.-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Dragagem do Rio Mutum no perímetro de Km 14 do Mutum distrito de Baixo Guandu.-

Dragagem, desassoreamento e construção de 6 barragens (que pode servir de ponte entre as margens do rio 
Doce). locais: Itapina, Colatina (Frisa x Acampamento), porto seco (Colatina x Humaitá) Linhares.

-

Finalização do entroncamento da Avenida Beira Rio em Colatina que já se arrasta há anos.-

Litoral Sul

DESAFIO: Outros

Desenvolver o setor pesqueiro nos municípios litorâneos, com investimento em infraestrutura. Capacitação de 
pescadores. Fomentar a aquicultura sustentável.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária
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Apoiar e reestruturar (melhorar as estruturas físicas, veículos e a quantidade de servidores) o INCAPER para 
continuar oferecendo assistência técnica de qualidade aos produtores rurais do Estado.

-

Realizar as obras de pavimentação asfáltica (Caminhos do Campo) da Sede do Município de Alfredo Chaves até 
a comunidade de Quarto Território.

-

Valorizar e fortalecer as Escolas do sistema MEPES, por que elas estão diretamente ligadas ao campo, dando 
oportunidades e evitando o êxodo rural.

-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Há muitos anos Piúma sofre com a erosão da orla, a cada ano perdemos espaço no turismo e esporte, 
necessitamos da contenção da erosão e possível engorda da orla.

-

Metropolitana

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Meio ambiente: incentivar financeiramente, por meio de abatimento de impostos, a manutenção dos pequenos 
remanescentes de florestas nas propriedades rurais e também a compra de insumos (adubo, etc.).

-

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

Criar legislação para proibir o uso de copos plásticos não recicláveis bem como canudinhos não recicláveis.-

Criar novos projetos com o objetivo preservar o Meio Ambiente e orientar a população a importância dessa 
temática.

-

Despoluização dos 'valões' que cortam a grande vitória-

Diminuir a poluição ambiental produzida pelas empresas Acelor-Mital e Vale.-

Implementar o Plano Estadual de Qualidade do Ar ampliando a instalação de coletores de amostras e ampliar o 
monitoramento/fiscalização sobre os poluidores.

-

Incentivar a aquisição de fontes de energia "limpa", como energia solar, aquecedor solar de água entre outros.-

Priorizar projeto que: 1- diminua o pó preto da região costeira; 2- recupere as matas ciliares dos mangues; 3- 
retire a emissão de esgotos clandestinos dos rios nas porções a montante e a jusante.

-

DESAFIO: Outros

Ministério do Meio Ambiente (MMA) cerca de US$ 13 milhões para minimizar impactos sobre a biodiversidade do 
Brasil. (Projeto GEF-Pró-Espécies proteger espécies ameaçadas no Espírito Santo).

-

Organização e desenvolvimento do setor pesqueiro da região metropolitana, com investimentos em infraestrutura 
e qualificação de pescadores. Incentivo ao desenvolvimento da piscicultura sustentável.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Dar condições aos pequenos produtores para que não precisem sair de suas propriedades, tendo escolas na 
região voltadas para a vida no campo com qualidade e renda.

-

Fortalecer Incaper, que atua em todas essas áreas e está atualmente sem condições com quadro de servidores 
defasado, sem orçamento para executar ações e projetos, dependente de editais.

-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Criar legislação que obrigue os municípios a atualizar anualmente os dados para confecção do Mapa de Redução 
de Riscos.

-

Nordeste

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Estimular a criação de barragens em São Mateus para resolver o problema da água salgada para os municípios 
de São Mateus e Conceição da Barra.

-

Regionalização do IEMA e fortalecimento através de realização de concurso público. Mudança do ponto de 
captação de água para abastecimento na cidade de São Mateus. Incentivo à coleta seletiva.

-

DESAFIO: Outros
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Desenvolver o setor pesqueiro em Conceição da Barra e São Mateus, com investimento em infraestrutura. 
Capacitação de pescadores. Fomentar a aquicultura sustentável.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Criação de hortas comunitárias em espaços públicos, estimulando a produção de alimentos orgânicos, a 
interação da comunidade e a consciência da importância de uma alimentação saudável.

-

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

Desassoreamento da foz do Rio Cricaré. Esta obra, além de alavancar o setor pesqueiro de Conceição da Barra, 
também promoverá a estrutura de manutenção das embarcações, atraindo barcos para reparos.

-

Desassoreamento do rio Cricaré, e fixação da Boca da Barra-

Desassoreamento do rio Cricaré, e fixação da Boca da Barra-

Desassoreamento do rio Cricaré, e fixação da Boca da Barra-

Efetuar projeto e obra de um píer para estrangular a foz do Rio São Mateus em Conceição da Barra, visto que, há 
30 anos a foz tinha 150 m de largura e atualmente está com mais de 750 m.

-

Obra de Contenção a Erosão e Recuperação da Praia da Guaxindiba. Hotéis, pousadas, bares, restaurantes e 
comércio em geral geram centenas de empregos na região, além de contribuir com impostos.

-

Noroeste

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Construção de viveiros de plantas nativas e exóticas em Nova Venécia; Construção de barragens coletivas na 
região de Luzilândia - Apertado e no Patrimônio do XV em Nova Venécia.

-

Recomposição de matas ciliares as margens dos rios da região, e, desassoreamento os mesmos rios e córregos 
da região.

-

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Fomento a produção sustentável, investimento na assistência técnica e extensão rural.-

Rio Doce

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Implantação de horto florestal no terreno do estado localizado no bairro jardim laguna no município de Linhares.-

Transformar uma área de pastagem pertencente ao Estado, sem uso, às margens de uma lagoa existente no 
bairro Jardim Laguna em Linhares, num parque/horto estadual arborizado.

-

DESAFIO: Outros

Desenvolver o setor pesqueiro em Aracruz e Linhares, com investimento em infraestrutura. Capacitação de 
pescadores. Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

- Programa Caminhos do Campo ligando as comunidades Fortaleza x Rio Lampê;- Programa Caminhos do 
Campo ligando o bairro Vila Nova x à comunidade Mundo Novo.

-

Asfaltamento do trecho Rio Bananal a Lagrimal (Caminhos do Campo).-

Fornecer incentivos e capacitações através do Incaper ao produtor rural no município de Linhares.-

Implantar através do programa Caminhos do Campo a infraestrutura asfáltica na estrada que liga aos povoados 
de Regência e Povoação.

-

Implantar programas que promovam a agricultura sustentável e fortaleça a agricultura familiar.-

Incentivar a educação e formação de agricultores, ajudando-os a implementar boas práticas de manejo na 
agricultura e pecuária.

-
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Inserção do programa Caminhos do Campo, mais precisamente para as comunidades rurais do município de 
Ibiraçu, sendo elas Pendanga, Piabas, Palmeiras e Taquaraçu.

-

Melhoria da infraestrutura e mobilidade as comunidades rurais, visando melhorias aos acessos e pavimentação 
das estradas, melhorias das pontes, sendo assim, promovendo mais visibilidade ao meio rural.

-

Promover incentivo e capacitações pelo Incaper ao produtor rural no município de Sooretama.-

Promover incentivo pelo Incaper aos produtores rurais de Rio Bananal.-

Torre de telefone móvel (celular\internet) Vivo.-

Sudoeste Serrana

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

Aquisição de Escavadeira Hidráulica para construção de caixa-secas, barragens, armazenamento de água dentre 
outros, a fim de atender os produtores rurais do município de Conceição do Castelo.

-

DESAFIO: Outros

Fomentar a aquicultura sustentável em todos os municípios e fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Cursos de 
capacitação a produtores rurais.

-

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

Aquisição de Motoniveladora, para atender os produtores rurais do município de Conceição do Castelo.-

Aquisição de uma Motoniveladora, para atendimento aos produtores rurais através do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar(Pronaf).

-

Asfaltamento através do Programa Caminhos do Campo do trecho da Comunidade de Santo Antonio do Areião - 
ES 165 X Comunidade de Montevideo.

-

Asfaltamento através do Programa Caminhos do Campo do trecho que liga a comunidade de Taquarussu x Santa 
Teresa x São José da Bela Vista.

-

Instalação de Torre de telefonia móvel para atender as comunidades de Santa Teresa x Ribeirão de Santa Teresa 
x Tinguá x São José da Bela Vista.

-

Melhoramento dos caminhos rurais.-
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Saúde

Caparaó

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Implantação de NASF I no município de Iúna-ES.-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

A Casa de Caridade São José, hospital filantrópico de Alegre, atualmente possui uma dívida impagável de R$ 19 
milhões. É o único hospital da cidade. Se fechar, podem fechar o Alegre. Queremos solução!

-

Aumentar o número de leitos no Hospital São José do calçado para atendimento a região.-

Construção de sede própria para Centro de Reabilitação no Município de Iúna – ES.-

Descentralização do Centro de Reabilitação de Educação Física do Espirito Santo - CREFES para região do 
Caparaó permitindo maior acesso aos serviços e atendimentos das pessoas com deficiência.

-

Descentralizar o serviço de remoção de pacientes graves no Estado, reduzindo o tempo de espera por socorro 
especializado, reduzindo o tempo de atendimento aos pacientes da microrregião do Caparaó.

-

Humanização da Santa Casa de Misericórdia de Iúna, melhoria das instalações para atendimento ao SUS.-

Implantação de CAPS I no município de Iúna-ES.-

Parceria com entidade da organização social civil para prestação de serviços de saúde em fisio, fono, psicologia, 
neuro, psiquiatria, odontologia, t.o. e atividade física para pessoa com deficiência.

-

SAMU para a microrregião do Caparaó.-

Utilizar o Hospital São José, de São José do Calçado, para retaguarda de um programa preventivo de saúde do 
idoso, considerando que a região concentra os maiores percentuais de idosos.

-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Construção de sedes para os Conselhos de Saúde em todo o Estado a fim de funcionarem como ouvidoria para a 
população e facilitar o processo de gestão participativa e democrática no âmbito do SUS.

-

Central Serrana

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Auxiliar o município de Santa Maria de Jetibá com mais médicos.-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Aumentar o investimento em ações preventivas de saúde e disponibilizar maior número de médicos 
especializados para atendimento da população. Evitando assim gastos com transporte de pacientes.

-

Auxiliar o Hospital Concórdia de Santa Maria de Jetibá com os custeio de médicos e outros, um convênio seria 
ótimo.

-

Gostaria que no município de Santa Maria de Jetibá tivesse investimento na área da saúde trazendo 
equipamentos para exames especializados como: ressonância magnética, tomografia, termografia.

-

Município de Santa Maria de Jetibá - fazer convênios com as clínicas existentes no município evitando gastos 
desnecessários com transporte municipal principalmente desgaste dos pacientes com a viagem.

-

O município de Santa Maria de Jetibá deve ampliar os serviços de diagnóstico por imagem, uma vez que os 
mesmos não cobrem a demanda dos usuários do município. Um exemplo: não há nenhum tomógrafo.

-

Sobre a Rede Cuidar Santa Teresa: Está funcionando? Está sendo direcionado pacientes para essa unidade? 
Tem exames e equipamentos especializados?

-

DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

Criar e fortalecer programas de atividades físicas e a disponibilização de mais profissionais nutricionistas.-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Mais investimentos na área da saúde.-
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Central Sul

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Ampliar a Oferta de especialidade Medica na nossa região sul em Cachoeiro de Itapemirim.-

Cancelar o projeto de transferir os serviços prestados no novo Hospital de Cachoeiro pela Secr. de Saúde para o 
prédio do Antonio Auto Center, pela falta de vagas de estacionamento no local.

-

Criação de um hospital estadual de alta resolução em Cachoeiro de Itapemirim, que atenderia as três micro 
regiões do sul do estado.

-

Informatização e publicidade no agendamento e maior quantidade de exames para o sul. Descentralização dos 
serviços e contratualização da Santa Casa para nefrologia e outras especialidades.

-

Instalar uma base do SAMU em Cachoeiro. Ela pode funcionar a partir do quartel de bombeiros, como acontece 
em Marechal Floriano, Guarapari e Venda Nova. Isso economiza nos custos.

-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Melhorar a gestão de Saúde, principalmente dos hospitais filantrópicos ofertando mais serviços em nossa região 
com qualidade e resolutividade.

-

Centro Oeste

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

PPP - construção/aparelhamento hospital geral de Colatina (Gov-es/PMC/UNESC) local: bairro Honório 
Fraga/fundos UNESC/600 leitos. "Hospital Escola Senador Moacyr Dalla” residência médica especialidades.

-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Ampliação da cobertura do SAMU para o município de Colatina, que é bem mais populoso que os municípios que 
receberam a cobertura do SAMU na última expansão.

-

Ampliação ou a construção de um novo hospital público, para dar suporte ao Hospital Silvio Ávidos, visto que o 
mesmo recebe pacientes oriundos de vários municípios que compõem a região centro-oeste.

-

Ampliar e equipar (hemocentro, centro cirúrgico e exames) o Hospital João dos Santos Neves em Baixo Guandu 
para melhor e maior atendimento, desafogando o Hospital Silvio Avidos em Colatina entre outros.

-

Criação de uma central de ambulância 24 horas nas cidades, principalmente Colatina.-

Criação de uma central de ambulância de modo a atender a população 24h por dia.-

Criação do Sistema SAMU na região.-

Destinar recurso específico para reconstrução mamária das mulheres mastectomisadas (quem tem sua mama 
retirada em virtude de câncer).

-

Destinar recursos para a compra de acelerador linear (radioterapia) em Colatina no hospital de referência, pois 
atende todo o noroeste.

-

Disponibilizar mais exames e consultas especializadas para os munícipes de São Gabriel da Palha.-

Implantar sistema de saúde móvel aos municípios do interior.-

Implementar central de ambulância no Município de Colatina com capacidade de atendimento 24 horas por sete 
dias na semana.

-

Instalação de uma base do SAMU no município de Colatina.-

Priorizar exames alta complexidade, consultas de especialidades e mais cirurgias e olhar com carinho nosso 
hospital Dr. Fernando Serra que se se encontra totalmente sem condições de atendimento digno.

-

Metropolitana

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Aumentar a dispensação de medicamentos nas unidades básicas de saúde na Serra.-

Criação de Banco de Sangue em Cariacica, para atender os municípios de Cariacica e Viana.-

Financiamento estadual para a construção de mais unidades de saúde em Vila Velha.-

O número de demanda é muito maior do que a oferta, por isso á preciso ampliar a atenção básica.-

123



DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Acho que as pessoas procuram sim pela saúde, porém ainda encontram dificuldades para encontrar todas as 
especialidades, e a demora por exames também é muito grande.

-

Aumentar o numero de Bancos de sangue, (Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana), uma vez que só temos essa 
demanda de atendimento município de Vitória, para dar mais comodidade e facilidade aos doadores.

-

Aumentar o número de ofertas de atendimento em hospitais públicos e filantrópicos, incluindo neste o hospital da 
Polícia Militar e Associação dos Funcionários Públicos.

-

Criação de Pronto Atendimento que atenda durante 24h na Região 5 de Vila Velha que não conta com este tipo 
de serviço.

-

Criação de sistema online de marcação de consultas.-

Estruturar junto aos municípios CRE's diminuindo as filas e o tempo de espera para consultas com especialistas e 
exames. Com espaço para exames complementares.

-

Melhoria da Farmácia Cidadã, doentes esperam em pé debaixo de sol por horas para receber medicamento no 
centro de Vitória, inclusive transplantados.

-

Minha proposta para Guarapari seria a implantação de um Hospital Público no município. Iniciou-se a construção 
do Hospital Maternidade Saúde, porém até o momento as obras estão paradas.

-

O acesso ao médico especialista, nas unidades de saúde, através de agendamento, exemplo: um médico 
especialista (ortopedista, oftalmologista, entre outros) e o encaminhamento agendado com dia e horário.

-

Ofertar um maior número de exames de alto custo, concurso público para provimento de cargos, dentistas, 
psicólogos e psiquiatras, para ampliar o atendimento às famílias com viciados em drogas.

-

Os serviços de saúde especializada precisa ser ampliado.-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Inserir sistema digital no "Acesso do Cidadão" para os serviços diversos da saúde, aprimorando o gerenciamento 
e propiciando transparência de disponibilidade de medicamentos na rede do SUS/ES.

-

DESAFIO: Outros

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos "Protetores de animais" cadastrados, com atendimento público para consultas, exames, vacinas, 
chipagem, e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos, e já abrigados.

-

Apoio aos protetores de animais cadastrados, com atendimento público para consultas, vacinas, exames, 
chipagem e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos e já abrigados.

-

Apoio aos protetores de animais cadastrados, com atendimento público para consultas, vacinas, exames, 
chipagem e medicamentos genéricos para animais resgatados de maus tratos e já abrigados.

-

Atuo como protetora no resgate de animais de rua. A cidade esta repleta de animais abandonados e necessários 
politicas públicas para resolver essa crueldade.

-

Conscientização a população com campanhas com foco no bem estar dos animais. ( controle de natalidade, 
vacinação, segurança em seus lares).

-

Controle de natalidade e chipagem para animais de rua, de proprietários de baixa renda comprovada, e de 
abrigos de Protetores cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais"

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-
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Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais abandonados, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de “Centro Estadual de Referência ao cuidado animal” com foco em castração, vacinação, cadastro e 
chipagem de animais em situação de rua, e de animais dos "Protetores de animais" cadastrados.

-

Criação de canal de comunicação onde a sociedade possa por meio dele realizar pedidos de ajuda para resgate 
de animais em situação crítica e em estado depredável.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Canal de Comunicação onde a sociedade possa, por meio dele, realizar pedidos de ajuda para 
resgate de animais em situação crítica de saúde, e de maus tratos.

-

Criação de Centro Estadual de Referência ao Cuidado Animal com foco na castração de animais em situação de 
rua (sobretudo, fêmeas) e castração de animais domésticos de famílias de baixa renda.

-

Criação de hospital público para animais, com atendimento público para cirurgias, consultas, exames, vacinas, 
castração, chipagem, e medicamentos básicos.

-

Criação de políticas de bem-estar animal.-

Criação de Pronto-Socorro e hospital Veterinário para animais em situação de rua e em condições de extrema 
vulnerabilidade (destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores).

-

Criação de Pronto-Socorro e hospital Veterinário para animais em situação de rua e/ou de extrema 
vulnerabilidade, que atenda casos de atropelamento, esporotricose, queimaduras, tumores, TVT.

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade ( 
destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de Pronto-Socorro para animais em situação de rua e em condições de extrema vulnerabilidade 
(destinado a casos de atropelamento, queimaduras, casos de TVT e demais tumores, cinomose, etc.).

-

Criação de um "Centro de Referência Estadual ao Atendimento de Animais em Situação de Rua" para castração 
de cães e gatos abandonados e em situação de rua, visando o controle populacional dos mesmos.

-

Criação do Centro Estadual de Referência ao Cuidado Animal c/ controle de superpopulação com a castração em 
massa. Chipagem universal de animais a fim de descobrir e multar o responsável pelo abandono.

-

Criação do Centro Estadual de Referência ao Cuidado Animal com controle de superpopulação com a castração 
em massa. Chipagem universal de animais a fim de descobrir e multar o responsável pelo abandono.

-

Criação do hospital público e SAMU para animais carentes. Assim como programa de castração gratuita e 
acolhimento de animais de rua.

-

Desenvolver um Saúde Pública com atenção especial aos animais de rua, promovendo castração das fêmeas, 
desenvolvimento dos CCZs para atendimento aos animais necessitados e não apenas matar os doentes.

-

É preciso que o poder público tenha um recurso para melhorar a vida dos animais abandonados, promovendo 
castração, para amenizar o sofrimento dessas vidas tão indefesas, junte-se as ONGs protetoras!

-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e em situação de rua e promoção de feiras de 
adoção.

-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados e chipados, e promoção de feiras de 
adoção.

-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-

Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção.-
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Implantação de abrigos regionais para animais abandonados e já castrados, e promoção de feiras de adoção;-

Implantação de políticas para o bem estar animal, visando castração, vacinação, chipagem de animais 
abandonados, de pessoas com baixa renda e de protetores/abrigos.

-

Implantação de políticas para o bem estar animal, visando castração, vacinação, chipagem de animais 
abandonados, de pessoas com baixa renda e de protetores/abrigos.

-

Oferta e aplicação de vacinas (V8/V10 + gripe + giárdia + raiva) em cães e gatos em situação de rua e cães e 
gatos de famílias de baixa renda.

-

Palestras educativas nas comunidades, associações de bairros e escolas de ensino fundamental e médio, sobre 
a Lei de Maus tratos aos animais.

-

Programas de castração de animais que possa atender a população. Tirar os animais da rua, melhoria do CCZ. . 
Segundo a OMS mais de 30 mil animais estão abandonados somente na Grande Vitória

-

Recolhimento, cuidados, vacinação e castração aos animais de rua. Triste demais vermos em nossa cidade 
tantos seres inocentes sendo tratados como lixo. Eles sentem dor fome frio amor, assim como nós.

-

Nordeste

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Reestabelecer a Política Estadual de cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde, com o financiamento 
estadual para este fim.

-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Construção de um novo hospital regional, pois a infraestrutura do Hospital Regional Roberto Silvares não 
comporta mais o aumento da demanda e não oferece segurança à saúde da população.

-

Funcionamento pelo estado do hospital "Sagrado Coração de Jesus" em ponto belo para atendimento a 
população da Região Nordeste.

-

Instalar uma base do SAMU em São Mateus. Ela pode funcionar a partir do quartel de bombeiros, como acontece 
em Marechal Floriano, Guarapari e Venda Nova. Isso economiza nos custos.

-

Noroeste

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

Barra de São Francisco necessita da vinda do Centro de Hemodiálise para o Município e adjacentes.-

Barra de São Francisco necessita de um Centro de Hemodiálise para o Município e adjacentes.-

Barra de São Francisco precisa de investimento no hospital estadual.-

Construção e instalação de certo de Hemodiálise em Barra de São Francisco-

Implantação de uma central de ambulância conclusão quartel do corpo de bombeiros em Colatina-

Implantar um Centro de Hemodiálise no Município de Barra de São Francisco para diminuir o sofrimento, nas 
viagens, de toda população que necessita deste tratamento.

-

Instalação de Unidade de Tratamento Intensivo no Hospital São Marcos em Nova Venécia; 2 - Construção de IML 
em Nova Venécia.

-

Instalar uma base do SAMU em Nova Venécia. Ela pode funcionar a partir do quartel de bombeiros, como 
acontece em Marechal Floriano, Guarapari e Venda Nova. Isso economiza nos custos.

-

DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

Ampliar o protagonismo do cidadão ao acesso à saúde-

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Estruturar propostas no sentido de evitar a judicialização da saúde por ineficiência do sistema. Diminuindo assim 
os custos para o Estado.

-

Rio Doce

DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Construção de unidade de saúde no bairro Novo Horizonte no município de Linhares.-
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Facilitar o acesso dos idosos ao serviço de saúde em Linhares, haja vista a maioria dos idosos para cuidar da 
saúde em geral tem que se deslocar ate Vitória.

-

Implementar melhorias no PSF.-

Maior investimento na atenção básica e especializada.-

Precisamos de menos aeroportos e mais unidades de saúde, pois sem saúde a população não pode programar 
seu lazer.

-

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Conclusão da Unidade de Saúde Familiar;- Instalação de 10 (dez) leitos de UTI no Hospital Sagrado Coração de 
Maria.

-

Ampliação da cobertura do SAMU para o município de Linhares, que é bem mais populoso que os municípios que 
receberam a cobertura do SAMU na última expansão.

-

Aquisição de equipamentos para realização de exames. (radiológicos, mamografia, entre outros).-

Aquisição de veículos destinados ao serviço de saúde (ambulâncias, ônibus e UTI's móveis, entre outros).-

Centro de referencia para pessoa com deficiência.-

Centro de referência para pessoas com deficiências.-

Construção de Hospital Estadual no município de Linhares para atender a região central e norte de saúde-

Construção de um hospital regional em Linhares para atender a demanda da região do Rio Doce;-

Construção do Hospital estadual em Linhares.-

Construção do hospital regional de Linhares para melhor atendimento a população da região.-

Construção do pronto-atendimento de Sooretama.-

Construção e Implantação de CAPS AD.-

Construção e implantação do CAPS AD.-

Construção e implantação do CAPs AD.-

Construção ou terceirização do Hospital Geral de Linhares. Hospital público estadual!-

Construir uma unidade hospitalar no município de Sooretama.-

Criação do Centro de Referencia e Apoio aos deficientes visuais e auditivos, no município de Linhares.-

Criação do Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência em Linhares-

Criar unidades de saúde que ofertem serviços especializados (médicos e exames) sem a necessidade de 
deslocamento para a Grande Vitória.

-

Disponibilizar a população, mais agendamentos mensais paras consulta e exames periódicos e em 
especialidades médicas.

-

Estadualização do Hospital Geral de Linhares.-

Fortalecer a parceria com a prefeitura municipal para melhorar os serviços prestados pelo Hospital Geral de 
Linhares.

-

Implantação de um hospital estadual em Linhares e de uma maternidade, ambos públicos para melhoria dos 
atendimentos da população linharense e demais regiões ao redor.

-

Implantação do Hospital Estadual de Linhares.-

Implantação do Hospital Estadual Geral de Linhares-

Implantação do Hospital Estadual Geral de Linhares.-

Implantação do serviço de redução de danos no município de Linhares.-

Implantação e funcionamento Do centro Regional de Especialidades de Linhares para atendimento da região.-

Implantação e implementação da rede cuidar na Unidade Cuidar Linhares.-

Implantar o SAMU nas regiões do interior do estado.-

Maior destinação de recursos para a melhoria dos serviços ofertado no Hospital Geral de Linhares.-

Mais médicos e realização de exames de alto custo.-

Nessa área tinha que ser tecnologicamente informatizada sendo assim possível todos da área da saúde 
(médicos) saber o que se trata com o paciente e seu antepassado (doenças e tratamentos já feitos).

-

O Estado GARANTIR no orçamento a construção de um Hospital Público em Linhares-

O Estado Garantir no orçamento a construção de um Hospital Público em Linhares.-

O governo deveria financiar a reforma e reestruturação do HGL em para que o atendimento possa ser mais 
humanizado e de maior qualidade.

-

Realização de apoio ao hospital de Rio Bananal melhorando e facilitando o acesso a população do município.-
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DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

Ampliação da regional de saúde para atendimento e melhoria da gestão e fortalecimento do colegiado de 
gestores regionais.

-

Implantação de superintendência regional de saúde de Linhares para atender a região de Linhares, Aracruz, João 
Neiva, Ibiraçu, Rio Bananal, Sooretama e Vila Valério.

-

Não medimos e aferimos quase nada que a saúde oferece ao cidadão, acredito eu que 30% dos recursos são 
perdidos, pois não temos nenhum indicador para acompanhar os investimentos feitos pelo Governo.

-
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Segurança, Justiça e Defesa Social

Caparaó

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aquisição de Viaturas para as Delegacias de Ibitirama, Irupi, Iúna e Muniz Freire.-

Construção das Delegacia de Iúna, Irupi e Ibitirama; Contratar efetivo, aquisição de Viaturas e tecnologia para as 
Delegacias de Iúna, Ibitirama, Irupi e Muniz Freire.

-

Construção de unidades, aquisição de viaturas, contratação de pessoal, e investimento em tecnologia.-

Cumprir a lei 756 de 2013, ativando o plantão de Ibatiba, construir sede para a 8º DPR de Ibatiba, construir um 
CDP para receber os presos da região, contratar pessoa e investir em tecnologia.

-

O cidadão do interior precisa contar com os Serviços de Segurança Pública que tem sido planejado e 
implementado sob planilhas estatísticas. Nosso interior abandonado pela Política de Segurança Mínima!

-

Central Serrana

DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Instalar CDP Centro de Detenção Provisória para receber os presos da Região, Instalar CIASES para receber os 
adolescentes infratores da região.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Adequar a distribuição do quantitativo de oficiais das polícias militar e civil tendo como parâmetro o número da 
população de cada município ou cidade.

-

Apoio consistente para Santa Maria de Jetibá no combate a violência contra a Mulher, que está implementando a 
coordenadoria da Mulher.

-

Aumentar o efetivo da polícia em Santa Maria de Jetibá. O município não tem efetivo suficiente para garantir 
segurança contra roubos e furtos dos munícipes.

-

Aumento do quantitativo policial para atendimento ao município de Santa Maria de Jetibá, uma vez que o 
quantitativo atual é insuficiente para um bom atendimento às demandas.

-

Auxiliar o município de Santa Maria de Jetibá a instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos, auxiliando 
os policiais nos flagrantes.

-

Avançar com a proposta de construção de uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Santa 
Maria de Jetibá.

-

Central Militar em Santa Maria. Já que quando acontece alguma ocorrência em horário de troca de efetivos ou 
finais de semana ficamos muitas das vezes sem profissionais para atendimento e patrulhamento.

-

Construção de unidades, aquisição de viaturas, contratação de pessoal, investimento em tecnologia.-

Construir as delegacias de Santa Tereza, Santa Maria do Jetibá, Santa Leopoldina, Itaguaçu, Itarana, contratar 
pessoal, aquisição de viaturas e tecnologia, instalar o Plantão de 24h, conforme LC.

-

Criação de uma delegacia de atendimento específico para mulheres no município de Santa Maria de Jetibá.-

Criação de uma delegacia específica para mulheres em Santa Maria de Jetibá.-

Criação de uma delegacia específica para mulheres no município de Santa Maria de Jetibá.-

Criar projetos voltados para o jovem, dando oportunidades de lazer e socialização, longe das drogas.-

Criar uma companhia independente de Policia Militar em Santa Maria de Jetibá; Aumentar o efetivo policial em 
Santa Maria de Jetibá.

-

Implantação de uma delegacia regional especializada ao atendimento à mulher vítima de violência.-

Implantar plantão da Polícia Civil na microrregião Central Serrana, pois fora do expediente um cidadão ou a PM 
quando em um flagrante têm que se dirigirem à Aracruz ou Cariacica.

-

Instalar Serviço de Perícia Criminal e Serviço Médico Legal para atender a Região.-

Melhorar o efetivo da Polícia Civil em Santa Maria de Jetibá, com um delegado exclusivo no município e aumento 
de efetivo.

-

Trazer a regional da Polícia Militar para Santa Maria de Jetibá. O município está em posição privilegiada o que 
trará economia ao Estado com o deslocamento de viaturas e efetivo.

-

Central Sul
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DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Melhorar o sistema prisional, construindo penitenciária agrícola em nossa região, aonde os detentos vão plantar 
os alimentos para se alimentar, tendo também alfabetização, cursos técnicos, religião.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Construção da sede da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, Construção da DP de Castelo, 
Construção da DP Mimoso do Sul, Construção da DP de Presidente Kennedy.

-

Garantir melhorias eficazes para garantia da segurança pública.-

Recomposição do efetivo da Polícia Civil em todos os cargos, na principalmente na Região de Cachoeiro. 
Substituição das viaturas mais antigas e sem verba para manutenção na área da SPRS.

-

Viabilização da implantação de um cerco eletrônico inteligente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive 
com a contribuição das câmeras residenciais existentes.

-

Centro Oeste

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Abertura de concurso público para cabos e soldados, com 15oo vagas anuais, para recuperação da corporação e 
renovação do quadro.

-

Baixo Guandu atingiu a histórica marca de 12 meses sem registro de homicídio, fruto do trabalho do GGIM. 
Pedimos aumento no número de câmeras de vídeo monitoramento para combater crimes contra o patrimônio

-

Construção de nova sede para a 15ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Colatina; uma vez que a situação 
atual é caótica prejudicando o atendimento diário a toda sociedade (cerca de 250 pessoas/dia).

-

Construção de uma nova unidade do Corpo de Bombeiros em Colatina, tendo em vista a atual não suportar as 
necessidades de atendimento.

-

Construção de unidade padrão do Corpo de Bombeiros no município de Colatina.-

Construção do novo 8º. batalhão da PM Colatina e implantação do curso anual formação de cabos e soldados 
300 vagas anuais região Noroeste.

-

Litoral Sul

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Construir e equipar uma sede para o Batalhão da PM no Município de Piúma.-

Piúma precisa de recursos para construir a sede do Batalhão da Polícia Militar e equipamentos.-

Reforma e ampliação da 9ª Cia da PM, em Marataízes.-

Metropolitana

DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

As ações devem abarcar tanto os projetos que atendam a população privada de liberdade, no sentido de 
oportunizar cidadania efetiva; quanto inciativas de prevenção.

-

Possibilitar que os encarcerados trabalhem, dando tratamento diferenciado aos que se negam a trabalhar.-

Quanto à segurança tenho como proposta, o Estado prover socialização na sociedade. Podendo assim, melhorar 
a eficácia da ressocialização.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aumentar a fiscalização por parte da Capitania dos Portos das embarcações motorizadas que circulam muito 
próximas às praias e enseadas/ilhas.

-

Aumentar o número de guardas municipais e ampliar o número de câmeras de vídeo monitoramento instalando 
em locais com intenso tráfico de entorpecentes.

-

Aumento do efetivo de policiais na Serra.-

Criação de uma App para Smartphone, que em presença de um crime, ao ser acionada por um conjunto de tecla, 
ative as forças policiais mais próximas através do GPS.

-

Melhorar e ampliar o sistema de monitoramento com câmeras nos bairros da Região Metropolitana.-

Repor gradativamente o efetivo dos órgãos de segurança pública.-
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Voltar o policiamento ostensivo nos bairros a pé, assim está perto do cotidiano dos moradores.-

Nordeste

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aplicar com rigorosidade a aplicação das penas em casos de crimes.-

Instalações de câmeras filmadoras nas principais vias de acesso a cidade, para combater furtos e roubos, 
monitoramento policial ostensivo.

-

Reforma da Cia de Jaguaré. Por favor. Reformem a Cia de Jaguaré. Nossos PMs merecem. O povo agradecerá. 
Obrigado.

-

Renovação das frotas de veículos das instituições de segurança (CBMES, PM e PC) conforme a demanda da 
respectiva instituição. No caso do CBMES as viaturas de Atendimento Pré Hospitalar.

-

Noroeste

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

1- Construção e implantação do IML em Nova Venécia; 2- implantação de vídeo monitoramento em Nova 
Venécia; 3-aumento de contingente policial nas ruas das cidades.

-

Rio Doce

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Aumentar o policiamento nas regiões mais vulneráveis.-

Circulação da PM nas ruas, mais operação nos bairros.-

Construção da 16ª delegacia regional de Linhares.-

Construção da companhia de policia militar de Sooretama.-

Construção da delegacia de policia de Sooretama.-

Construção do 12º Batalhão da Policia Militar em Linhares para oferecer melhores condições aos servidores e 
melhor prestação de serviço para a sociedade.

-

Construção do 2º BBM - batalhão bombeiro militar de Linhares no modelo padrão do ES.-

Construção do departamento médico legal da policia civil no município de Linhares.-

Construção do serviço de identificação da policia civil no município de Linhares.-

Construção ou implantação de companhia de policia militar no distrito de bebedouro no município de Linhares.-

Construir Unidades e Subunidades Operacionais da PMES no município de Linhares.-

Criação de destacamento da policia militar em Comendador Rafael (Patrimônio da Lagõa) no município de 
Sooretama.

-

Criação de uma Companhia Independente da PM com sede em Sooretama ou Jaguaré, qualificando a atenção da 
PM aos municípios circunvizinhos.

-

Criar um posto de policiamento no Bairro Alegre, município de Sooretama.-

Implantação de sistema de vigilância através de câmeras de segurança no perímetro urbano da cidade de Ibiraçu 
e demais bairros onde o índice de criminalidade e violência são recorrentes.

-

Proponho a construção de um novo quartel para os bombeiros que abrigue a defesa civil municipal e GCM no 
terreno em que hoje se encontra a GCM em pequena fração do terreno.

-

Sudoeste Serrana

DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Construir um CDP- Centro de Detenção Provisória para receber os presos da região, e um CIASES para receber 
adolescentes apreendidos da região.

-

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

Compor com pessoal e equipamentos a perícia criminal, e montar um Serviço Médico Legal para atender a região.-

Construção de unidades, aquisição de viaturas, contratação de pessoal, investimento em tecnologia.-
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Construir as Delegacias de Venda Nova do Imigrante, Afonso Claudio, Conceição do Castelo, Domingos Martins, 
Marechal Floriano e Laranja da Terra, contratar pessoa, aquisição de viaturas, e tecnologia.

-

Implantação de Patrulha Rural no município de Conceição do Castelo.-

Término da Construção da DP de Iúna, construção da 8ª de Regional de Ibatiba, Ibitirama e Irupi. Aquisição de 
viaturas. Reposição de efetivo da Polícia Civil na área da Superintendência Serrana.

-
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Turismo, Cultura e Esporte

Caparaó

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Reforma e construção de quadras poliesportivas, praças públicas, centros culturais, estradas, mirantes, portais, 
assim como a contratação de profissionais dos segmentos cultural, esportivo e turístico.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

A comunidade do Distrito do Café, Alegre/ES, espera ansiosamente o término do ginásio esportivo simplificado, 
objeto de um convênio com a Sesport/Es. A obra está parada e deteriorando desde 2016!!!!!!

-

Construção de um Ginásio Poliesportivo para os nossos munícipes.Com a finalidade de fomentar práticas de 
atividades poliesportivas, principalmente aos jovens do nosso munícipio.

-

Disponibilização de Praça Saudável com a academia de idosos, academia para o publico no geral e brinquedos 
infantis. 1 Unidade para sede do Município de Ibitirama e unidade para Santa Marta.

-

Implantação de um ginásio poliesportivo no município de Ibitirama-ES, e demais áreas publicas para a prática de 
esportes.

-

Vila do Café, Alegre/ES, espera ter o seu ginásio poliesportivo simplificado faz muito tempo a obra está paralisada 
e se deteriorando desde 2016. O convênio da SESPORT falta repassar a última parcela.

-

Central Serrana

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Descentralização do Turismo, hoje centralizado a Grande Vitória e pouquíssimos municípios do interior do Estado. 
Principalmente Santa Maria de Jetibá, merece uma atenção maior no quesito.

-

Incentivar o turismo na região, incentivo ao agronegócio.-

Incentivo ao Esporte Aquático e Pesca Esportiva na Barragem do Rio Bonito, a segunda maior Barragem do 
Espírito Santo com mais de 22 km de extensão.

-

Investir no Turismo de Santa Maria de Jetibá é um grande investimento. Temos grande potência no ramo da 
culinária santa-mariense

-

Investir para potencializar as festas do município de Santa Maria de Jetibá. A cultura pomerana é muito rica, trará 
um retorno muito grande ao Estado.

-

Santa Maria de Jetibá é um município com alta potência em seu PIB, por isso, precisamos fortificar na área do 
Turismo Capixaba, o Município de Santa Maria de Jetibá.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Ampliar a participação do Estado no Projeto "Campeões do Futuro" com disponibilização de profissionais de 
Educação Física para os municípios.

-

Apoiar a produção cultural em Santa Maria de Jetibá com o festival nacional de dança e música.-

Construção de Centro Cultural e Esportivo, ofertando vasta programação cultural e incentivando a prática 
esportiva.

-

Descentralização do Turismo, hoje centralizado a Grande Vitória e pouquíssimos municípios do interior do Estado. 
Principalmente Santa Maria de Jetibá, merece uma atenção maior no quesito.

-

É preciso ser feito um trabalho similar ou melhor que é feito em Venda Nova do Imigrante ES.-

Investir no Turismo Santa mariense é investir no Estado do Espírito Santo.-

Manter competições nos moldes dos "Jogos Escolares" e "Copa Rural de Futebol Amador".-

O Turismo não pode ficar concentrado somente em alguns municípios, por isso Santa Maria de Jetibá precisa 
desenvolver o seu Turismo.

-

Projeto Turístico da Barragem do Rio Bonito e o Museu Rio Bonito, unindo as 03 Santas (Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa) com o asfalto de Santa Maria x Santa Teresa via Recreio.

-

Trabalhar o Turismo em Santa Maria é investir com amor a Terra Capixaba e o povo de Santa Maria agradece.-

Turismo em Santa Maria não existe, por isso, solicitamos ao Governo do Estado do ES que faça seu investimento 
com acompanhamento in loco juntamente com a Prefeitura Municipal.

-

Central Sul

133



DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Melhorar o turismo em todo ES, principalmente na Região Sul, como as belas paisagens que já existem 
divulgando para o Brasil e mundo, as culturas capixabas.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Aumentar o número de projetos sociais com vínculo no esporte, que já apresentam excelentes resultados em 
diversos locais.

-

Centro Oeste

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

A Rampa do Monjolo (Reconhecida como a Capital Estadual Voo Livre) Baixo Guandu necessita a realização da 
pavimentação da estrada de acesso ao local. O projeto já existe só destinar o recurso.

-

A Rampa do Monjolo (Reconhecida como a Capital Estadual Voo Livre) Baixo Guandu necessita a realização da 
pavimentação da estrada de acesso ao local. O projeto já existe só destinar o recursos.

-

Acredito que deve haver investimento na estrada de acesso a rampa de voo livre da rampa do Monjolo, Baixo 
Guandu. Asfaltamento da mesma. Pois a mesma gera renda, e lazer para o município e Estado.

-

Ampliar apoio e participação das regiões turísticas em feiras e eventos estadual, regional e nacional para 
promoção dos Municípios, Regiões e do Estado.

-

Asfaltamento do trecho de acesso à Rampa do Monjolo em Baixo Guandu que potencializará o esporte de voo 
livre, o agroturismo e agronegócios. Baixo Guandu é a capital capixaba do voo livre Lei 10838/18.

-

Precisamos de uma nova politica para atrair novos turista pra nossa região, qualificação e investimento para que 
isso aconteça é indispensável.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Instalação de portais turísticos (Baixo Guandu e região) característicos conforme suas potencialidades, além de 
interiorizar ações do governo apoiando a realização de eventos local e regionais.

-

Investimento na estrutura da rampa de voo livre do monjolo Baixo Guandu, capital estadual do voo livre com 
destaque internacional, a fim de desenvolver o turismo na região.

-

Litoral Sul

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Impulsionar as já existentes Rotas Turísticas/Culturais.-

Somos um município iminentemente turístico, e recentemente sofremos com a ação das intempéries que estão 
destruindo a orla, precisamos de recursos para recompor nosso principal atrativo turístico.

-

Somos um município iminentemente turístico, que vem sofrendo com as ações das intempéries que destruíram a 
orla, necessitamos de recursos para fomentar o turismo, e, melhorando o comércio regional.

-

Metropolitana

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Asfaltamento do trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, Via Campo Grande.-

Fomentar o Turismo local, resgatar a cultura regional em nosso município, desenvolvendo projetos que estimulem 
o esporte e o lazer. Desenvolver projetos que despertem a população para as belezas locais.

-

Guarapari é conhecida mundialmente por suas areias monazíticas e não existe nenhum trabalho do governo que 
explore esse potencial.

-

Implementar ações que promovam e valorizem o turismo pouco explorado no ES.-

Incrementar a cultura com apoio a festivais e Música, Dança, Teatro e Cinema.-

Parceria com as escolas de samba, para geração de emprego e renda e assim fomentar a cultura local.-

Promover ações simples para auxiliar o turista no estado, com guias dos locais turísticos, ônibus de acesso aos 
pontos turísticos, promoção e divulgação do turismo capixaba.

-

Promover mais espaços de cultura, esporte e turismo.-
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DESAFIO: Outros

Parcerias Público-Privadas, para incrementação de turismo. O Penedo, Parque da Fonte Grande, Pedra dos Dois 
Olhos, por exemplo, são momentos naturais que poderiam ter projetos e projeções eficientes.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Ampliar o volume de investimentos em todas as expressões culturais e especialmente na literatura.-

Aparelhar bibliotecas com estrutura: acervo, internet, equipamento e pessoal para promover e desenvolver ações 
com esses temas em sua comunidade local. O Incaper pode ajudar desde que tenha estrutura.

-

Atuar junto aos municípios para oferta de espaços destinados à prática de esportes e exercícios físicos nas 
periferias.

-

Construção de Quadra Poliesportiva em Cariacica, para que a Escola de Samba Boa Vista possa promover 
inclusão social de crianças e adolescentes carentes, por meio do esporte e cultura.

-

Construção de um Ginásio Poliesportivo para o Município de Cariacica.-

Criar parcerias com os municípios para incentivar e fomentar cultura. Municípios como Serra não possuem 
Secretaria de Cultura e nem programações como shows e concertos em parques

-

Esporte é uma ótima pedida para tirar jovens do crime, e o turismo é uma grande fonte de renda, o nosso estado 
é muito lindo pra não se aproveitar essa renda.

-

Maior verba destinada a eventos do turismo religioso e de cultura popular (superiores à verba dos editais e por 
este motivo não contemplados) - ex.: Romaria dos Conguistas na Festa da Penha.

-

Realizar redução de ICMS em polos culturais e gastronômicos para estabelecimentos como restaurantes e de 
lazer, incentivando o fluxo econômico e incentivando ações sociais.

-

Nordeste

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Asfaltamento do trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Campo Grande-

Guriri precisa de cronograma mensal de atividades envolvendo eventos esportivos, gastronômicos, cultural e 
educacional: Esportes de inverno , circuito gastronômico, literário, musical, artístico cultural

-

Incentivar o turismo e agroturismo no norte capixaba com divulgação das belezas naturais da Região. Calendário 
de eventos anual. Implantação do aeroporto da região de Linhares.

-

Investimento no esporte local, reformas e ampliações de estádio, campos e quadra poliesportivas, e incentivos ao 
desenvolvimento turístico gastronômico, rural e urbano.

-

Noroeste

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

1- Construção de centro cultural em Nova Venécia; 2- Construção de pista de atletismo em Nova Venécia; 3- 
Construção de quadra esportiva em Nova Venécia.

-

Rio Doce

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Apoio aos eventos como: Festival Gastronômico, Forró do Pontal e eventos diversos, visando à promoção da 
cidade, aumento do número de visitantes (turistas), gerando emprego e renda para o Município.

-

Construção da Vila Esportiva com quadra de esporte coberta, campo de futebol society, academia de ginástica ao 
ar livre e pista de caminhada.

-

Desenvolvimento de atividades turísticas pelo governo do estado na Lagoa Juparanã no município de Linhares.-

Despoluição da Lagoa do Meio (Linha Verde), para que o espaço seja utilizado para práticas de esportes náuticos 
e pedalinhos. Contudo o local é um excelente atrativo turístico no meio urbano.

-

Implementar a Sinalização Turística na Cidade de Linhares-ES.-

Linhares possuem enormes atrativos turísticos, ambientais e culturais. Minha solicitação e ter mais apoio dos 
atores que produzem turismo e cultura para Linhares e norte do Espirito Santo.

-

Melhorar o programa "Caminhos da Sabedoria" no município de Ibiraçu, melhorando a infraestrutura, os acessos 
e revitalizar as placas e totens do percurso.

-
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DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Apoio financeiro dos entes governamentais e autarquias para festividades no município;- Revitalização do 
Museu Ferroviário Prof. Eliezer Pereira Ramos;- Recuperação do Estádio Municipal Artêmio S.

-

Construção de piscina adulto e infantil na associação dos moradores do bairro Novo Horizonte em Linhares para 
prática de atividades comunitárias.

-

Construção de quadra de esporte na associação dos moradores do bairro Novo Horizonte em Linhares para 
práticas de atividades comunitárias.

-

Construção de um centro cultural de grande porte em Linhares.-

Construção de uma quadra poliesportiva anexa ao complexo do Bairro Bebedouro em Linhares, para o 
desenvolvimento de projetos sociais, promovendo o bem estar social e cultural dos moradores.

-

Construir um Teatro Municipal e implantar a projetos para desenvolvimento de crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social.

-

Fomentar o agroturismo na região como alternativa à monocultura, única fonte de renda da maioria dos 
agricultores.

-

Implantação de um Centro para a promoção de teatro nos municípios.-

Implantar escola uma de música ensinando crianças e adolescentes à prática de instrumento/musica envolvendo-
os com as artes.

-

Melhorar a gestão das lagoas de Linhares, desenvolvendo o potencial turístico do município em torno deste 
recurso natural.

-

Reforma do Ginásio "Manoel Salustiano de Souza" no Bairro BNH em Linhares, ginásio este que existe há mais 
de 40 anos objetivando promover, incluir jovens e crianças através do esporte.

-

Reforma do ginásio de esportes de Linhares "Manoel Salustiano de Souza" na Avenida Presidente Café Filho 
S/Nº Bairro Novo Horizonte para atender a comunidade e os estudantes da Escola Polivalente I.

-

Reforma do ginásio de esportes de Linhares "Manoel Salustiano de Souza" na Avenida Presidente Café Filho 
S/Nº Bairro Novo Horizonte para atender a comunidade e os estudantes da Escola Polivalente I.

-

Reforma do ginásio de esportes de Linhares no Bairro Novo Horizonte para atender os alunos da EEEFM 
Polivalente de Linhares I e a comunidade.

-

Reforma do Ginásio de esportes do bairro BNH.-

Sudoeste Serrana

DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

Revitalização do produto Trem das Montanhas Capixabas, mas com algum tipo de ação para que o valor dos 
serviço tenha um preço atrativo e competitivo, talvez uma PPP.

-

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

Construção de Centro de Esporte e Lazer na Comunidade de Mata Fria, no município de Conceição do Castelo.-

Construção de Centro de Esporte e Lazer na Comunidade de Ribeirão do Meio, no município de Conceição do 
Castelo.

-
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ANEXO 1 – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2019 

 

1.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 2015-2018 

 

O Governo do Estado realizou o Planejamento Estratégico 2018 pautado nas 

Orientações Estratégicas 2015-2018. O resultado desse planejamento norteou os 

trabalhos das Audiências Públicas de elaboração da Lei Orçamentária Anual de 

2019. O Planejamanento Estratégico 2018 manteve o foco nas 10 áreas de 

resultados, 37 desafios, 77 resultados finalísticos e 156 entregas ou diretrizes 

planejadas em 2015-2018. A seguir, apresentamos o Mapa Estratégico resultado do 

Planejamento Estratégico 2015-20181. 

Figura 01: Mapa Estratégico 2015-2018

FONTE: Planejamento Estratégico 2015-2018 SEP/SUBEPP. 

                                      
1
 Vale ressaltar que o resultado do Planejamento Estratégico do Governo pode ser visualizado no site 

www.planejamento.es.gov.br. Para elaboração da metodologia do Orçamento em Rede e das 
Audiências Públicas foram utilizadas as áreas de resultados e os desafios. 

http://www.planejamento.es.gov.br/
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As 10 áreas de resultados são detalhadas em seu conteúdo, conforme quadro XII  

 

Quadro I: Planejamento Estratégico - 2015-2018 - Áreas de Resultado 

Área de Resultado Descritivo 

1. Educação 

Área de resultado que abrange a educação infantil, ensinos 
fundamental, médio e superior, educação técnica e 
profissional e educação de jovens e adultos, além da gestão e 
infraestrutura da rede escolar. 

2. Saúde 
Área de resultado que abrange os serviços de saúde de 
atenção básica, hospitalar e especializada, rede regional, 
gestão e infraestrutura da rede pública de saúde. 

3. Segurança, Justiça e Defesa Social 

Área de resultado que abrange o policiamento ostensivo, 
sistema prisional, ressocialização, prevenção e apuração de 
crimes contra a vida e o patrimônio, combate às drogas, além 
da infraestrutura e gestão dos serviços de segurança pública, 
justiça e defesa social. 

4. Desenvolvimento Econômico 

Área de resultado que abrange a promoção e atração de 
investimentos para o Estado, fortalecimento do comércio 
exterior, tecnologia e inovação, apoio às micro e pequenas 
empresas e ao empreendedorismo. Inclui também a melhoria 
do ambiente de negócios (acesso a crédito, políticas fiscais, 
desburocratização, segurança jurídica, etc.), desenvolvimento 
de arranjos produtivos locais e dos setores da economia. 

5. Desenvolvimento Social 

Área de resultado que abrange a política de assistência 
social, atendimento à população em vulnerabilidade social, 
garantia dos direitos humanos, da cidadania, segurança 
alimentar e inclusão produtiva. Inclui também o fortalecimento 
das políticas públicas para adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa. 

6. Meio Ambiente e Agricultura 

Área de resultado que abrange a conservação e recuperação 
de recursos naturais, ações de adaptações às mudanças 
climáticas e redução dos impactos negativos dos eventos 
naturais extremos  e melhoria da qualidade do ar e água. 
Inclui o incentivo às práticas sustentáveis e à agregação de 
valor à produção agropecuária. 

7. Infraestrutura Logística 

Área de resultado que abrange a execução dos serviços de 
implantação, pavimentação, recuperação e conservação nas 
rodovias estaduais, bem como a articulação junto a outras 
esferas de governo e iniciativa privada para atrair e estimular 
investimentos em infraestrutura logística nos modais 
rodoviário, aeroviário, ferroviário e portuário. 

8. Desenvolvimento Urbano e 
Regional 

Área de resultado que abrange a elaboração e execução de 
políticas públicas nas áreas de saneamento básico - 
tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto e manejo 
de resíduos sólidos - habitação, mobilidade urbana e 
segurança no trânsito, além do desenvolvimento das cidades. 

9.Turismo, Cultura e Esporte 

Área de resultado que abrange a promoção do turismo, da 
cultura e do esporte com foco na inclusão produtiva e na 
economia criativa. Inclui a infraestrutura de equipamentos 
culturais e sítios históricos, incentivo à cultura capixaba, à 
prática de esportes, turismo de negócios e eventos e atração 
de novos empreendimentos. 
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10. Gestão Pública 

Área de resultado que abrange a ampliação e aprimoramento 
dos serviços públicos prestados aos cidadãos, transparência 
e participação social nas ações de Governo. Inclui ações de 
combate à corrupção, modernização da gestão 
(desburocratização, novas tecnologias) e profissionalização 
dos servidores públicos. 

    

 

Em seguida, estão detalhados os desafios, por área de resultado, identificados no 

Planejamento Estratégico 2015-2018 e que serviram de base para os trabalhos das 

Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

I. EDUCAÇÃO  

 Alfabetizar todas as crianças até 8 anos 

 Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos 

 Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública 

 Melhorar e fortalecer a gestão da escola 

 Qualificar o jovem para o mercado de trabalho 

 Melhorar e fortalecer a gestão da escola 

 Qualificar o jovem para o mercado de trabalho 

 

II. SAÚDE  

 Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde 

 Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde 

 Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e 

mais humanizados 

 

III. DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos 

vulneráveis  

 Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo 

 Reduzir a extrema pobreza 

 

IV. SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL  

 Diminuir os crimes contra a vida 

 Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização. 
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V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Ampliar a competitividade do Espírito Santo 

 Melhorar o ambiente de negócios 

 Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego 

e renda  

 

VI. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA  

 Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária 

 Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias 

 

VII. DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL  

 Ampliar a cobertura de saneamento básico 

 Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades 

 Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região 

metropolitana 

 Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares 

 Reduzir o índice de acidentes de trânsito 

 Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos 

 

VIII. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  

 Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado 

 Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades 

produtivas 

 Melhorar a qualidade do ar e da água 

 Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a 

agregação de valor da produção agropecuária 

 Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos. 

 

IX. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  

 Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social 

 Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo 

X. GESTÃO PÚBLICA  
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 Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com 

o Governo, bem como prevenir e combater a corrupção 

 Garantir o equilíbrio fiscal sustentável 

 Integrar o Governo em rede com a sociedade 

 Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos 
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1.2 METODOLOGIA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

 

Audiências Públicas são uma importante ferramenta de diálogo e consulta junto à 

sociedade. A realização das Audiências Públicas é uma iniciativa do Governo do 

Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Economia e 

Planejamento, amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de 

garantir a transparência e a participação da população nos processos de elaboração 

dos Orçamentos. 

Noutras palavras, as audiências públicas podem ser conceituadas como uma forma 

de participação e controle popular da administração pública, com a finalidade de 

informar, discutir, tirar dúvidas, ouvir opiniões e captar soluções para os problemas 

enfrentados pela população.  

 

O resultado de uma audiência pública subsidia, por exemplo, a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual (LOA). A LOA é o instrumento de planejamento de curto prazo, 

compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), utilizado pela administração pública para estimar todos os recursos que 

serão arrecadados (receita), e fixar os valores a serem aplicados (despesas) em um 

determinado exercício financeiro. 

 

A LOA estabelece as dotações necessárias à realização de todas as despesas do 

Governo no exercício financeiro, neste caso o de 2019. Nela constam os orçamentos 

fiscal, da seguridade social e de investimento das estatais, todos detalhados de 

forma a dar visibilidade a todas as despesas e receitas previstas para o ano, sejam 

elas oriundas do Governo do Estado ou de transferências externas (Governo 

Federal, operações de crédito, doações, etc.). Dessa forma, a LOA possibilita à 

sociedade e aos órgãos controladores maior transparência e controle dos gastos 

públicos. 

 

As Audiências Públicas para elaboração do Orçamento 2019 ocorreram entre os 

dias 11 e 30 de junho e foram formatadas para que a sociedade participasse via 

internet ou pro meio dos encontros presenciais. A primeira, deu-se pela participação 
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online, via acesso ao site www.orcamento.es.gov.br, e a segunda foi a participação 

em eventos presenciais nos quais a equipe do Governo do Estado e a sociedade 

debateram os maiores desafios enfrentados pelas microrregiões do Estado, visando 

à elaboração do Orçamento  

 

As Audiências Públicas para a elaboração da LOA 2019 envolveram municípios das 

10 microrregiões do Estado. Ao todo, foram realizados 5 encontros presenciais, 

organizados da seguinte maneira: 

 

Quadro XIV – Cronograma dos Encontros Presenciais das Audiências Públicas 
do Orçamento 2019 

 
 

MICRORREGIÃO MUNICÍPIO DATA 

Centro-Oeste 
Colatina 14/06/2018 

 Noroeste 

Rio Doce 
Linhares 15/06/2018 

Nordeste 

Central Sul 

Cachoeiro de Itapemirim 21/06/2018 Caparaó 

 Litoral Sul  

 Central Serrana 
Santa Maria de Jetibá 28/06/2018 

Sudoeste Serrana 

Metropolitana Vitória 29/06/2018 

 
           Fonte: Orçamento em Rede. Audiências Públicas do Orçamento 2019. 

 

A programação no dia dos encontros presenciais das Audiências Públicas, 

diferentes dos anos anteriores, foi organizada em plenária e  teve a inclusão de uma 

palestra com a Diretora-Presidente do Instituto Jones Santos Neves, Gabriela 

Lacerda, com o tema Conjuntura Econômica do Espírito Santo. Nessa palestra foram 

abordadas questões sobre a situação atual da economia e a situação fiscal do 

Estado, bem como questões sobre o desenvolvimento regional e as oportunidades e 

desafios em tempos de crise. Em seguida, a sociedade era convidada a acessar o 

site e registrar suas contribuições e fazer suas exposições em plenária, na qual 

estavam presentes os Secretários e Presidentes de Autarquias Estaduais. 

 

http://www.orcamento.es.gov.br/
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O site Orçamento em Rede foi a ferramenta utilizada nas Audiências Públicas do 

Orçamento 2019. Teve como requisitos básicos a facilidade de manuseio, estar 

disponível em todos os tipos de plataformas (tablets, celulares, computadores, 

smartphones, etc) e ser atrativo à sociedade. Com a colaboração do PRODEST, 

desde 2015 o site foi para a rede mundial de computadores.  

 

O site permitiu que a sociedade, nos encontros presenciais ou mesmo em suas 

casas, trabalho etc., escolhesse a microrregião do Estado do Espírito Santo e área 

de resultado (tema) para a qual desejasse detalhar sua contribuição. Após essas 

seleções, a sociedade poderia destacar o desafio que deveria ter maior atenção do 

Estado. Em seguida, poderia propor soluções para enfrentar os desafios 

destacados.  
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ANEXO 2 - REGIONALIZAÇÃO OFICIAL DO ESTADO 

       

Lei nº 9.768 Dispõe sobre a definição das 

Microrregiões e Macrorregiões de Planejamento no 

Estado do Espírito Santo. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º O Estado do Espírito Santo em consonância com os imperativos 

constitucionais promoverá uma atuação regionalizada, em sentido amplo de modo a: 

I - estimular a participação social na definição das diretrizes e políticas 

regionais; 

II - respeitar e compatibilizar a ação regional levando em consideração as 

suas repercussões locais e o ajuste necessário às peculiaridades dos municípios 

que comporão cada região, de modo a promover o desenvolvimento integrado entre 

municípios e regiões; 

III - criar referências comuns do ponto de vista do espaço para todos os 

órgãos da administração estadual; 

IV - elevar a qualidade dos serviços prestados, visando à integração de 

planos, recursos físicos e financeiros e de ações em parceria com os demais níveis 

do Poder Público; 

V - afirmar o processo de planejamento democrático e participativo; 

VI - estabelecer, com transparência, as ações norteadoras da 

descentralização regional; 

VII - promover a integração das ações intersetoriais; e 

VIII - estimular o desenvolvimento econômico e social em bases regionais. 

Art. 2º Para fins de planejamento e organização das ações do Setor Público 

os municípios serão agregados em Macrorregiões de Planejamento, segundo:  

I - elementos estratégicos, ancorados em tendências de peso e em fatos 

portadores de futuro; 

II - seus fatores dinâmicos vinculados a cadeias produtivas, estrutura 

logística de transporte e comunicações e hierarquia urbana; e 
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III - capacidade de geração e retenção de renda nos espaços regionais, 

interiorizando o urbano e os serviços. 

Art. 3º As Macrorregiões de Planejamento terão como base cidades 

regionais e compor-se-ão em Metropolitana, Norte, Central e Sul. 

Art. 4º Ficam definidas as seguintes Microrregiões de Planejamento: 

I - Metropolitana; 

II - Central Serrana; 

III - Sudoeste Serrana; 

IV - Litoral Sul; 

V - Central Sul; 

VI - Caparaó; 

VII - Rio Doce; 

VIII - Centro-Oeste; 

IX - Nordeste; e 

X - Noroeste. 

Art. 5º As Microrregiões de Planejamento, enquanto recortes territoriais das 

Macrorregiões de Planejamento devem objetivar: 

I - a eficiência no processo de organização das ações do setor público; e 

II - a realização das vocações produtivas dos espaços microrregionais 

combinada com a rede urbana. 

Parágrafo único. Os municípios que integrarão cada Microrregião de 

Planejamento estão presentes no Anexo Único desta Lei. 

Art. 6º As Macrorregiões de Planejamento terão incorporadas em seu bojo 

as seguintes Microrregiões de Planejamento: 

I - Metropolitana: Metropolitana, Sudoeste Serrana e Central Serrana; 

II - Norte: Nordeste e Noroeste; 

III - Central: Centro-Oeste e Rio Doce; e  

IV - Sul: Central Sul, Caparaó e Litoral Sul. 

Art. 7º Ficam criados os Conselhos de Planejamento e Articulação Regional 

- CPAR, como organismos consultivos e de participação social tendo como base 

territorial as microrregiões a que se refere o artigo 4º. 

Art. 8º Os Conselhos referenciados no artigo 7º serão regulamentados por 

Decreto, de iniciativa do Poder Executivo. 
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Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as alterações na 

regionalização do Plano Plurianual de Aplicação – PPA 2012/2015 e leis 

orçamentárias subsequentes, obedecendo ao disposto nesta Lei. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Ficam revogadas as Leis Ordinárias nº 5.120, de 30.11.1995, nº 

5.469, de 22.9.1997, nº 5.849, de 17.5.1999 e nº 7.721, de 12.01.2004. 

Palácio Anchieta, em Vitória, 26 de Dezembro de 2011. 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

(D.O. de 28/12/2011) 

 

     

Macrorregiões de Planejamento / Microrregiões de Planejamento 
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PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 

Governador 

 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI  

Vice-Governador 

 

REGIS MATTOS TEIXEIRA  

Secretário de Estado de Economia e Planejamento 

 

MÁRCIO BASTOS MEDEIROS 

Subsecretário de Estado de Orçamento 

 

KETTINI UPP CALVI 

Subsecretário de Estado de Planejamento e Projetos 

 

JULIANI NUNES CAMPOS JOHANSON 

Gerência de Programação e Controle Orçamentário 

 

SANDRA MARA MAGEVSKI 

Gerência de Monitoramento e Avaliação 
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Governo do Estado do Espírito Santo 
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 

 

 

Subsecretaria de Orçamento 

 

 

Gerência de Monitoramento e Avaliação 

Gerência de Programação e Controle Orçamentário 

 

Tel.: (27) 3636-4310 

        (27) 3636-4267 

        (27) 3636-4268 

 

E-mail: gemav@planejamento.es.gov.br 

E-mail: gepro@planejamento.es.gov.br 

 

 

 

www.planejamento.es.gov.br 

 

Avenida Governador Bley, n 236,  

Edf. Fábio Ruschi, 4 andar.  Cep: 29010-150, Vitória – ES 

 

 

 

 

http://www.planejamento.es.gov.br/
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