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 APRESENTAÇÃO 
 
Este relatório consolida as participações e demandas populares captadas durante o processo 

de realização das Audiências Públicas para elaboração do Orçamento 2022. 

Audiências Públicas são uma forma de participação e controle popular sobre a Administração 

Pública. Esse tipo de participação, no processo de elaboração dos orçamentos, é previsto na 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Sua realização visa a criar um ambiente propício a 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 Audiências Públicas do Orçamento 2022 são um canal de diálogo aberto entre o Governo 

do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e a população, 

para debater os investimentos e despesas públicas considerados prioritários pelos cidadãos 

de todas as microrregiões do Estado. 

Este documento está dividido em três partes: 

Na primeira parte são tratados aspectos gerais sobre o funcionamento e a organização das 

Audiências do Orçamento 2022, bem como alguns conceitos fundamentais para a melhor 

compreensão deste relatório. 

Na segunda parte são apresentadas as demandas e participações populares que foram 

integradas ao Projeto de Lei que trata do Orçamento Público Estadual para o exercício 

financeiro de 2022. 

Já na última parte, nos anexos, é apresentada a lista completa de participações registradas 

no site orcamento.es.gov.br, durante o período de realização das audiências públicas, e a 

lista com as identificações dos cidadãos que contribuíram para o processo de elaboração do 

projeto de lei do Orçamento 2022. 

Boa leitura! 

 



 
 

 

LISTA DE SIGLAS 

ADERES - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do 

Empreendedorismo 
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GLOSSÁRIO 
 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: São instrumentos de programação que apresentam os 

recursos alocados e os bens e serviços resultantes a serem entregues pela administração 

pública em atendimento ao objetivo de um programa. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS: São as nove áreas do Planejamento Estratégico 2019-2022.  

Representam os grandes temas de concentração dos melhores esforços e recursos do 

Governo para o alcance de transformações e melhorias desejadas na realidade do 

Espírito Santo, no período 2019-2022. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA: Reunião pública, transparente e de ampla discussão, em que se 

vislumbra a comunicação entres os vários setores da sociedade e as autoridades públicas. 

No caso do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), as audiências 

públicas são realizadas por meio de encontros regionais e pela participação no site 

orcamento.es.gov.br. 

DESAFIO: São os desafios a serem superados em cada área estratégica no Planejamento 

Estratégico 2019-2022. 

DESTAQUE: Forma de participação do cidadão nas audiências públicas do orçamento, 

que consiste na indicação (destaque) de um desafio de governo que deve ser priorizado 

em sua microrregião. 

EXERCÍCIO FINANCEIRO: É o período temporal em que ocorrem as operações 

contábeis/financeiras dos entes públicos (Estados, Municípios e Governo Federal). 

Coincidente com o ano civil. 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA): Lei elaborada pelo Poder Executivo que estima as 

receitas a serem arrecadadas e fixa as despesas a serem executadas, em um exercício 

financeiro. 

ORÇAMENTO: O mesmo que Lei Orçamentária Anual. 

PROPOSTAS: Também chamadas de demandas ou registro da demanda, são as 

sugestões dos cidadãos participantes das audiências públicas incluídas no site 

orcamento.es.gov.br.   

http://www.orcamento.es.gov.br/
http://www.orcamento.es.gov.br/
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AS AUDÊNCIAS PÚBLICAS DO 

ORÇAMENTO 2022 
 

Todos os anos, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de 

Estado de Economia e Planejamento, promove um amplo processo de 

participação popular no intuito de captar as prioridades da sociedade capixaba 

para a elaboração de um dos mais relevantes instrumentos de planejamento do 

setor público: o orçamento. 

Até o ano de 2019 as audiências ocorriam em duas instâncias complementares 

de participação: as participações remotas, por meio do site orcamento.es.gov.br, 

e as participações nos encontros regionais, promovidos de forma presencial e 

englobando as populações das 10 microrregiões de planejamento do Espírito 

Santo. 

A partir de 2020, quando foram realizadas as Audiências Públicas do Orçamento 

2021, devido ao isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus 

- COVID-19, o Governo do Estado teve que inovar e criar um modelo de 

participação para que a população capixaba pudesse ser ouvida, interagindo de 

forma direta e em tempo real com os gestores públicos das áreas estratégicas da 

administração estadual. 

Esse novo modelo de participação atendeu ao dever de o Estado manter o 

isolamento social, garantindo a segurança e a saúde da população, sem 

prejudicar as instâncias de participação popular e a transparência. A partir do uso 

intensivo das tecnologias de comunicação foi realizada a modernização de todo 

o processo de participação nas audiências públicas, de forma inteiramente virtual, 

sem que os requisitos de comunicação direta com o cidadão fossem deixados de 

lado. 

A partir deste novo modelo de participação, iniciado em 2021 e aprimorado nas 

Audiências Públicas do Orçamento 2022, o cidadão pôde contribuir de maneira 

inteiramente virtual, por meio do site orçamento.es.gov.br e nas Reuniões Online 

das Audiências Públicas do Orçamento 2022, apresentando uma proposta de 

participação popular em múltiplas plataformas, sem precedentes no país.  
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Reuniões Online das Audiências Públicas do Orçamento 2022 

Nos dias 22, 23 e 24 de junho as Reuniões Online das Audiências Públicas do 

Orçamento 2022 foram transmitidas simultaneamente pelo canal oficial do 

Governo do Estado no Youtube youtube.com/user/governoes, pela TV Educativa 

e pela Rádio Espírito Santo. 

Essas reuniões contaram com a participação de secretários de todas as áreas 

estratégicas de governo, e foram divididas em três dias de trabalho: 

Dia 22/06 

• Agricultura e Meio Ambiente 

• Infraestrutura para Crescer 

• Educação para o Futuro 

Dia 23/06 

• Desenvolvimento Econômico 

• Gestão Pública Inovadora 

• Segurança em Defesa da Vida 

Dia 24/06 

• Saúde Integral 

• Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

• Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 

 

Durante a realização das reuniões online o cidadão pôde participar diretamente, 

enviando seus questionamentos e demandas para as equipes do governo, em 

tempo real, por meio do chat do YouTube. Gestores e técnicos das diversas áreas 

do governo acompanharam simultaneamente o chat, proporcionando respostas 

imediatas à população. 

Além das respostas textuais dadas no chat, algumas participações foram 

coletadas pela equipe da SEP e enviadas ao Secretário de Planejamento, para que 

os gestores pudessem responder aos questionamentos ao vivo, na transmissão 

das audiências. 

Esse novo modelo de participação remota, na avaliação da Secretaria de 

Planejamento, tende a promover maior inclusão e participação popular, uma vez 

file://///srv13/Setores$/GEMAV/5.%20Audiências%20Públicas/AUDIÊNCIAS%20PÚBLICAS%20-%20LOA%202022/Relatório/youtube.com/user/governoes
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que os cidadãos podem, a partir de suas próprias residências, contribuir com o 

processo de condução do Orçamento 2022. 

Os três encontros virtuais contaram também com a participação do Govenador 

do Estado, Renato Casagrande, e da Vice-Governadora, Jacqueline Moraes, além 

do Secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que conduziu o 

processo de participação. 

 

Figura 1: Governador, Secretário de Economia e Planejamento e demais gestores durante as reuniões 

online sobre as Audiências Públicas do Orçamento 2022. 

 

Participações nas Reuniões Online das Audiências Públicas do Orçamento 

2022 

As Reuniões Online foram transmitidas simultaneamente pelo canal oficial do 

Governo do Estado no Youtube youtube.com/user/governoes, pela TV Educativa 

e pela Rádio Espírito Santo. 

Nos três dias de encontros virtuais, foram registradas quase 1.500 visualizações 

nos três vídeos no Youtube: 

  

file://///srv13/Setores$/GEMAV/5.%20Audiências%20Públicas/AUDIÊNCIAS%20PÚBLICAS%20-%20LOA%202022/Relatório/youtube.com/user/governoes
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Tabela 1: Participações nos Encontro Online - Youtube 

Encontro Visualizações Endereço no Youtube 

Dia 1 472 https://www.youtube.com/watch?v=sPXaKIdBRcc 

Dia 2 481 https://www.youtube.com/watch?v=fQBeYPYCs9A 

Dia 3 428 https://www.youtube.com/watch?v=p0GYsLroMHY 

Fonte: Youtube. 

A transmissão via TV Educativa abrangeu um público ainda mais significativo, 

alcançando a 5ª maior audiência do Estado no dia 22 de junho e a 6ª maior nos 

dias 23 e 24 de junho, segundo medição de audiência informada pela TVE. 

Na transmissão dos encontros por rádio, a medição realizada por meio de 

consulta telefônica pela Rádio ES aponta que o horário de transmissão das 

audiências alcança em média 7.000 ouvintes por minuto na Grande Vitória1. 

 

Tabela 2: Participações no Encontro Online – TV Educativa e Rádio Espírito Santo 

Encontro TVE Rádio Espírito Santo 

Dia 1 8.544 indivíduos 7.000 ouvintes por minuto 

Dia 2 7.595 indivíduos 7.000 ouvintes por minuto 

Dia 3 6.778 indivíduos 7.000 ouvintes por minuto 

Fonte: Medições internas da TVE e Rádio ES. 

 

O processo de participação no site orçamento.es.gov.br 

O site das Audiências Públicas do Orçamento, orcamento.es.gov.br, é o 

instrumento oficial para o registro das demandas populares. São as propostas 

registradas no site que são analisadas para inclusão no orçamento estadual. 

A Secretaria de Planejamento está sempre aprimorando o site no intuito de 

oferecer à população uma ferramenta de interação amigável e intuitiva. 

Desenvolvido de forma responsiva, o site das audiências pode ser acessado por 

 
1 É importante registrar que a transmissão da Rádio Espírito Santo alcança todo o Estado. Todavia, 

medições de audiência são realizadas apenas na Grande Vitória. 

https://www.youtube.com/watch?v=sPXaKIdBRcc
https://www.youtube.com/watch?v=fQBeYPYCs9A
https://www.youtube.com/watch?v=p0GYsLroMHY
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meio de computadores, celulares, tablets ou qualquer equipamento que possua 

um navegador de internet. 

 

Figura 2: Tela inicial do site orcamento.es.gov.br. 

Para a acessar o site do orçamento o cidadão deve realizar um cadastro bastante 

simplificado, informando o seu endereço de e-mail ou de seu CPF. Também pode 

acessar a partir da sua conta no site acessocidadao.es.gov.br ou por meio de suas 

redes sociais. 

Após realizado o cadastro, o cidadão é convidado a participar, selecionado uma 

microrregião: 
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Figura 3: Tela de escolha da Microrregião. 

Após selecionar a microrregião, o cidadão escolhe para qual área estratégica quer 

deixar a sua contribuição: 

 

Figura 4: Tela de escolha da Área Estratégica. 

Para cada área estratégica são apresentados os desafios de governo, 

identificados no Planejamento Estratégico do Governo 2019-2022 (figura 5). O 

cidadão pode, então, destacar um desafio, indicando que a questão selecionada 

 
2 Documento disponível no endereço planejamento.es.gov.br/planejamento-estrategico. 

http://planejamento.es.gov.br/Media/sep/Planejamento%20Estrat%C3%A9gico/Planejamento%20Estrat%C3%A9gico%202019-2022/PLANEJAMENTO%20ESTRAT%C3%89GICO%20GOVERNO%20ES%202019-2022.pdf
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é prioritária em sua microrregião. Pode ainda enviar uma proposta ou demanda 

relacionada ao desafio escolhido. 

 

Figura 5: Tela para destacar os desafios de governo ou registrar demandas na área 

estratégica Educação para o Futuro. 

Caso o cidadão deseje contribuir com uma proposta não contemplada pelos 

desafios de governo, pode registrar uma contribuição de forma livre. 

A participação no site durante o período de realização das audiências é ilimitada, 

podendo cada cidadão contribuir para quantas microrregiões quiser, realizar 

todos os destaques que considere relevantes e registrar quantas propostas 

desejar. 

 

A análise das propostas 

As propostas captadas por meio das Audiências Públicas foram enviadas aos 

órgãos do Poder Executivo para que pudessem analisar quanto à viabilidade e a 

pertinência de sua inclusão no orçamento estadual. 

Antes de serem enviadas aos órgãos, as propostas passaram por uma rigorosa 

validação por parte da SEP, com o objetivo de dar maior clareza e concisão aos 

textos enviados pelos cidadãos. 

Durante esse processo, foram identificadas propostas iguais ou parecidas e 

consolidadas em um texto único, além de ter sido realizada a correção de erros 

de digitação. 
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Houve também casos em que os cidadãos realizaram mais do que uma solicitação 

por proposta, muitas vezes envolvendo a mobilização de mais do que um órgão 

executor. Nesses casos, para que as unidades executoras pudessem avaliar as 

propostas populares a partir da sua competência, os técnicos da SEP realizaram 

a divisão dessas propostas, de modo que cada uma fosse única e específica. 

 

Exemplo de ajustes realizados nas propostas registradas 

 

Exemplo 1: 

Proposta original 

Poderia ter a ampliação de conhecimentos nas escolas como: música, finanças, 

saúde popular e agroecologia. Buscando assim um conhecimento diferente e de 

muita importância. 

Proposta consolidada (ajuste no texto): 

Ampliação de conhecimentos nas escolas, incluindo assuntos como música, 

finanças, saúde popular e agroecologia. 

 

Exemplo 2: 

Proposta original 

Desenvolver política de Educação para a posse responsável de animais b) - 

Identificação de animais e controle de natalidade c) - Recolhimento e 

abrigamento; d) e Recolocação de animais. 

Propostas consolidadas (separação das propostas): 

• Desenvolver política de educação para a posse responsável de animais. 

• Identificação de animais e controle de natalidade. 

• Recolhimento e abrigamento de animais. 

• Recolocação de animais. 

 

Após a análise da SEP, com a junção das propostas direcionadas a um mesmo 

objeto e com a separação das propostas compostas em propostas únicas 

(conforme o exemplo 2), as 1.182 propostas cadastradas no site foram 

consolidadas em 903 propostas únicas (sem repetição). 



13 
 

Concluída a fase de análise da SEP, as propostas consolidadas foram enviadas aos 

órgãos do Poder Executivo, que realizam sua avaliação a partir de diversos 

critérios, tais como: 

▪ Aderência às competências do Governo do Estado: são consideradas para 

compor o orçamento as solicitações de competência do Governo do Estado. 

▪ Viabilidade técnica e econômica: as propostas devem ser tecnicamente 

exequíveis e adequadas às realidades orçamentárias do órgão executor e do 

governo estadual. 

▪ Potencial de impacto ao conjunto da população: têm 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 têm 

precedência àquelas de menor impacto. 

▪ Caráter regional: as audiências públicas possuem caráter regional. Assim, 

sugestões que apresentem ações de governo que extrapolem os limites 

municipais, tendo impacto junto ao conjunto da microrregião, têm primazia em 

relação às de abrangência municipal. 

Após realizada essa análise, as propostas viáveis são incluídas no orçamento pelos 

órgãos da administração estadual. Essas informações são retornadas à SEP, que 

as consolidou neste relatório. 

 

As propostas populares incorporadas ao orçamento 

Nas próximas seções, são apresentadas as propostas populares que foram 

incorporadas ao orçamento por microrregião. 

Além da microrregião, este documento divide as propostas que entraram no 

Orçamento 2022 em Áreas Estratégicas. 

Além das áreas, para facilitar a localização das demandas no Projeto de Lei 

Orçamentária 2022, disponível no site da SEP no endereço 

planejamento.es.gov.br/orcamento2022 e, posteriormente na Lei Orçamentária, as 

demandas foram organização por ação orçamentária. 

As ações orçamentárias são instrumentos de programação que apresentam os 

bens e serviços a serem entregues pela administração púbica em atendimento ao 

objetivo de um programa. 

https://planejamento.es.gov.br/orcamento2021
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Além da ação orçamentária, são apresentadas as siglas dos órgãos responsáveis 

pela execução de cada uma das propostas, além do desafio de governo ao qual 

a demanda popular está associada. 

Como exemplo, uma demanda incorporada ao orçamento que foi efetuada na 

Microrregião do Nordeste: 

 

DESAFIO: Infraestrutura do SUS 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

1127 - Construção do 

complexo regional de 

saúde norte 

Construção do Novo Hospital Dr. Roberto 

Arnizaut Silvares, em São Mateus. 
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RESULTADO GERAL 
Participações totais computadas no site orçamento.es.gov.br 

Participantes 
online 

461 53 
Municípios 

Participantes 

Propostas 
Consolidadas 

 
 
 
 
 
 
 

903 250 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 *1.182 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Síntese dos resultados  

Durante o período de captação das participações populares no site, que foi de 01 

a 30 de junho, participaram 461 cidadãos, o que garantiu a contribuição de todas 

as 10 microrregiões de planejamento e de 53 municípios. 

 

 

Ao longo das audiências os participantes registraram um total de 1.182 propostas 

e 1.489 destaques. Importante lembrar que, após a análise da SEP, essas 

propostas foram consolidadas em 903 propostas únicas. 

Para a análise da participação, contudo, serão consideradas o total de propostas 

registradas pelos cidadãos. A área estratégica com o maior número de 

participações foi Segurança em Defesa da Vida, que obteve um total de 263 

propostas e 265 destaques em seus desafios. 

Em relação às propostas registradas, a área de Agricultura e Meio Ambiente foi a 

que recebeu o segundo maior número de participações, acumulando 227 

propostas. O número de destaques relacionados aos desafios desta área também 

foi bastante considerável, no total de 162. 

Ainda em termos de propostas, a terceira área com maior participação foi 

Infraestrutura para Crescer, para a qual os cidadãos registraram 197 participações 

no site. Em termos de desafios destacados, esta área recebeu 189 destaques. 
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Todas as propostas enviadas pelos cidadãos foram consolidadas pela equipe da 

SEP e envidas para os órgãos responsáveis para análise. De todas as propostas 

recebidas, 250 foram classificadas como viáveis, tecnicamente e 

orçamentariamente, tendo sido incluídas no Orçamento 2022. 

Nas próximas seções, são apresentados os resultados das audiências públicas em 

cada microrregião, bem como são expostas as propostas da população que foram 

efetivamente incorporadas ao Orçamento 2022 em cada microrregião, divididas 

pelas nove Áreas Estratégicas. 

 

 

  

263

104

89

197

63

46

227

89

104

265

149

134

189

109

98

162

162

221

1. Segurança em Defesa da Vida

2. Educação para o Futuro

3. Saúde Integral

4. Infraestrutura para Crescer

5. Gestão Pública Inovadora

6. Desenvolvimento Econômico

7. Agricultura e Meio Ambiente

8. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

9. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Propostas Destaques



18 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

  

CAPARAÓ 
Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, 

Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado. 

Participantes 
online 

15 8 
Municípios 

Participantes 

Propostas 
Consolidadas 

37 12 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 
*52 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião do Caparaó, 15 cidadãos participaram online das Audiências 

Públicas para o Orçamento 2022. Essa participação resultou no registro de 52 

propostas (consolidadas em 37 propostas únicas) e 60 destaques aos desafios de 

governo. 

As prioridades desta microrregião são as áreas de Segurança em Defesa da Vida 

e Agricultura e Meio Ambiente. 

Do total de propostas registradas, 12 foram incorporadas ao Orçamento 2022 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica.  

23

2

3

2

1

1

9

7

4

15

4

7

5

3

4

6

8

8

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR 
ÁREA ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Crimes contra o patrimônio 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Criar patrulhas rurais durante a época de safra. 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Melhorar a estrutura de segurança para os 

produtores rurais, tendo em vista várias 

ocorrências referentes a roubos na zona rural, 

principalmente em épocas de colheitas.  

 

DESAFIO: Vítimas fatais do trânsito 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DETRAN 

2194 - Licenciamento, 

registro e fiscalização de 

veículos  

Estabelecer procedimento simplificado para 

apreensão e remoção de veículos irregulares. 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Estabelecer blitz com frequência semanal, 

principalmente, em áreas que não possuem 

destacamento da PM ou Delegacia de Polícia, 

apreendendo veículos irregulares e 

penalizando motoristas infratores.  

 

  

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 
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DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

2006 - Remuneração 

dos profissionais 

técnicos, administrativos 

e pedagógicos das 

unidades central e 

regionais 

Inserção de assistentes sociais nas unidades 

regulares de ensino nos municípios de 

pequeno porte. 

SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos técnicos 

de nível médio 

Fazer com que todas as cidades tenham 

escolas voltadas para o ensino técnico integral. 

 

 

 

DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Melhorar a infraestrutura das estradas do 

interior, para assim poder escoar a produção e 

fazer com que os cidadãos tenham melhores 

condições de locomoção. 

 

  

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 
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DESAFIO: Competitividade, ambiente de negócios e inovação 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FUNCIT

EC 

2235 - Promoção da 

inovação para o 

desenvolvimento da 

economia capixaba 

Levar inovações e tecnologias a todos os 

ambientes, principalmente de negócios, 

alcançando também o interior do Estado. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Sustentabilidade dos Parques Estaduais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IEMA 

2051 - Gestão da Fauna 

Silvestre no Estado do 

Espírito Santo 

Recolocação de animais. 

IEMA 

2051 - Gestão da Fauna 

Silvestre no Estado do 

Espírito Santo 

Recolhimento e abrigamento de animais. 

 

DESAFIO: Agricultura familiar, agronegócio, pesca e aquicultura 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IDAF 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Realização de concurso público para o IDAF - 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

ES, para as áreas técnicas e administrativas, 

melhorando o atendimento para a sociedade. 

 

  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 
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DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do Programa 

Estadual de Recursos Hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. 
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CENTRAL SERRANA 
Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana e Itaguaçu 

Participantes 
online 

16 

Propostas 
Consolidadas 

47 14 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

4 
Municípios 

Participantes 

*57 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Central Serrana, 16 cidadãos participaram das Audiências 

Públicas para o Orçamento 2022 a partir da plataforma online. Essa participação 

resultou no registro de 57 propostas (47 propostas após a consolidação) e em 

116 destaques aos desafios de governo. 

As prioridades desta microrregião, em relação às propostas dos cidadãos, são as 

áreas de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de Segurança em Defesa 

da Vida e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

Do total de propostas registradas, 14 foram incorporadas ao Orçamento 2022 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica. 

  

10

7

3

8

1

2

6

11

9

10

12

11

15

11

9

14

20

14

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS REGISTRADAS E 
DESTAQUES POR ÁREA ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Crimes contra o patrimônio 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Expandir o número de policiais por plantão no 

município de Itaguaçu. 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Policiamento reforçado na zona rural de 

Caramuru. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Educação profissional de nível técnico, superior e 

formação inicial e continuada 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SECTIDES 

2217 - Qualificação 

para o Mundo do 

Trabalho 

Criação de cursos de educação financeira para 

a sociedade em geral. 

SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos 

técnicos de nível médio 

 

  

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 
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DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

8089 - 

Desenvolvimento 

curricular 

Inserir matérias na grade curricular sobre 

questões sociais como racismo, feminismo, 

desigualdade social e população LGBTQIA+ 

para formar cidadãos tolerantes e éticos com a 

diversidade. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Resolutividade clínica e gestão dos serviços 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

2185 - 

Desenvolvimento de 

ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Aprimorar a organização e adicionar insumos e 

funcionários visando a melhora na realização 

de exames gerais.  

 

 

 

 

 

DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

3362 - Pavimentação 

de estradas rurais - 

Caminhos do Campo 

Ampliar e asfaltar as estradas principais da 

zona rural de Santa Leopoldina, garantindo 

assim o escoamento de produtos de forma 

segura. 

SAÚDE INTEGRAL 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 
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SEAG 

3362 - Pavimentação 

de estradas rurais - 

Caminhos do Campo 

Investimento em melhorias na estrada que liga 

Caramuru a Santa Leopoldina, para melhorar o 

acesso da população a essa via.  

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Realizar o calçamento das ruas das 

comunidades rurais de Santa Leopoldina. 

 

 

 

DESAFIO: Capacidade de arrecadação estadual 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEFAZ 

2151 - Gestão fiscal, 

contábil e financeira do 

Estado 

Criar programas para que os cidadãos possam 

exigir nota fiscal com incentivos.  

 

 

 

 

 

DESAFIO: Agricultura familiar, agronegócio, pesca e aquicultura 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

2244 - Apoio à 

capacitação técnica e 

gerencial no meio rural, 

pesqueiro e aquícola 

Fortalecer o acompanhamento pessoal em 

propriedades rurais do interior de Santa 

Leopoldina com foco na capacitação do 

produtor rural, garantindo qualidade para a 

exportação. 

 

  

GESTÃO PÚBLICA INOVADORA 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 
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DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do programa 

estadual de recursos hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Pobreza e extrema pobreza 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FEAS 
2204 - Benefícios 

eventuais 

Aumentar o repasse do cofinanciamento 

estadual para benefícios eventuais. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Economia Criativa 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 

2255 - Gestão para o 

Desenvolvimento do 

Turismo 

Investimento no setor do agroturismo na 

região de Domingos Martins, valorizando 

principalmente a agricultura familiar.  

 

  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 
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CENTRAL SUL 

Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Mimoso do Sul, 

Muqui e Vargem Alta. 

Participantes 
online 

15 

Propostas 
Consolidadas 

56 16 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

4 
Municípios 

Participantes 

*64 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Central Sul foram registradas, a partir da plataforma online, 15 

participações de cidadãos nas Audiências Públicas para o Orçamento 2022. Esses 

participantes registraram 64 propostas (que foram consolidadas em 56 propostas 

únicas pela SEP) e fizeram 64 destaques aos desafios de governo. 

As prioridades dessa microrregião são as áreas de Segurança em Defesa da Vida, 

de Infraestrutura para Crescer e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

Do total de propostas registradas, 16 foram incorporadas ao Orçamento 2022 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica. 

  

15

3

4

14

4

4

7

3

10

10

6

4

11

6

5

6

6

10

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Sistema prisional e de ressocialização 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEJUS 

3803 - Construção, 

reestruturação e 

adequação física de UP 

Construção de unidade prisional, destinada a 

presos masculinos, do regime semiaberto.  

 

 

 

 

 

DESAFIO: Educação profissional de nível técnico, superior e 

formação inicial e continuada 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SECTIDES 

1412 - Ampliação e 

Adequação da Rede de 

Centros de Educação 

Profissional e 

Tecnológica 

Aumento das vagas para estudantes em cursos 

técnicos na área de saúde, tais como 

enfermagem, radiologia e laboratorial. 

SECTIDES 

2217 - Qualificação 

para o mundo do 

trabalho 

Intensificar programas de qualificação 

profissional, em meios próprios ou em 

parcerias, em todos os municípios da região. 

 

DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

8678 - Fortalecimento 

da aprendizagem dos 

estudantes do ensino 

médio nas áreas de 

conhecimento 

Criação de espaços de debate sobre o 

protagonismo, a autonomia e a criticidade 

estudantil, visando a cumprir as metas da Lei 

Nº 13.415/2017. 

 

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 
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DESAFIO: Tecnologias, formação profissional e pesquisa no SUS 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

2128 - 

Desenvolvimento de 

ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Realizar pesquisas que visem entender o 

comportamento, as taxas de morbidade e 

mortalidade dos usuários do SUS, em 

específico as juventudes. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Competitividade, ambiente de negócios e inovação 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

ADERES 2062 - Inova mercado 
Ampliar os mecanismos de comercialização da 

produção da região Central Sul. 

 

DESAFIO: Equilíbrio regional e sustentabilidade 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

BANDES 

0017 - Crédito para 

promoção de 

investimento no setor 

produtivo 

Fortalecimento das cadeias produtivas da 

região. 

BANDES 

0031 - Crédito para 

defesa do Setor 

produtivo e emprego - 

PROES Emergencial 

Criação de linhas de crédito mais atrativas para 

os municípios da região, com juros 

diferenciados. 

SAÚDE INTEGRAL 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 
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ADERES 2062 - Inova mercado 
Fortalecimento das cadeias produtivas da 

região. 

ADERES 

2065 - Acesso ao 

microcrédito produtivo 

e orientado 

Criação de linhas de crédito mais atrativas para 

os municípios da região, com juros 

diferenciados. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Agricultura familiar, agronegócio, pesca e aquicultura 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

1037 - Apoio às cadeias 

produtivas de origem 

animal, vegetal e à 

agroecologia 

Implantar polo de fruticultura, piscicultura e 

floricultura nos municípios da região Central 

Sul. 

 

DESAFIO: Qualidade do ar 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IEMA 

2219 - Gestão da 

Qualidade do Ar, das 

áreas contaminadas e 

das informações 

ambientais 

Investir com maior ênfase na proteção do meio 

ambiente, dando melhores condições de 

trabalho para os servidores que atuam na área 

e melhores remunerações. 

 

DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do programa 

estadual de recursos hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. 

  

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL  
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DESAFIO: Inovação, atratividade e competitividade turística, cultural 

e esportiva 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 
2258 - Promoção da 

Atividade Turística 

Investir na promoção turística através da 

sustentabilidade de monumentos naturais, por 

exemplo, a Pedra da Penha, o Frade e a Freira, 

entre outros. 

 

DESAFIO: Investimento público em Cultura, Turismo e Esporte 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 

1112 - Modernização e 

Adequação da 

Infraestrutura Turística 

Estruturação do sistema de sinalização e 

indicações para orientação turística. 

SETUR 
2258 - Promoção da 

Atividade Turística 

Estruturação do catálogo online com as rotas 

turísticas da região Central Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 
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CENTRO-OESTE 
Alto Rio Novo, Baixo Gandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, 

São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã e Vila Valério. 

Participantes 
online 

19 

Propostas 
Consolidadas 

70 15 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

5 
Municípios 

Participantes 

*87 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Centro-Oeste, 19 cidadãos participaram das Audiências Públicas 

para o Orçamento 2022 a partir da plataforma online, registrando suas propostas 

e destacando os desafios prioritários de governo para sua microrregião. 

Ao longo das Audiências, foram registradas 87 propostas (consolidadas em 70 

propostas únicas) e foram realizados 65 destaques aos desafios de governo. 

As maiores prioridades desta Microrregião são as ações e projetos das Áreas 

Estratégicas de Agricultura e Meio Ambiente, Infraestrutura para Crescer e 

Segurança em Defesa da Vida.  

Do total de propostas registradas, 15 foram incorporadas ao Orçamento 2022 

 

 

 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica. 

  

18

4

5

21

1

4

21

4

9

11

6

7

10

2

7

13

3

6

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Crimes contra o patrimônio 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Melhoria do policiamento em Ibituba, visando 

à redução de crimes e mortes. 

 

DESAFIO: Pessoas em áreas de risco 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FUNREBOM 

3005 - Construção, 

reforma e  

padronização de 

unidades da  

defesa social 

Construção da Unidade Padrão do CBMES em 

Colatina. 

 

DESAFIO: Vítimas fatais do trânsito 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DETRAN 

2187 - Gestão e 

modernização da 

infraestrutura e serviços 

de tecnologia da 

informação do Detran 

Instalação de câmeras de videomonitoramento 

na cidade e nas rodovias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 
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DESAFIO: Educação profissional de nível técnico, superior e 

formação inicial e continuada 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SECTIDES 

2217 - Qualificação 

para o Mundo do 

Trabalho 

Construção de uma Escola Técnica em 

Colatina, baseada no CEET Vasco Coutinho, em 

Vila Velha. 

SECTIDES 

2217 - Qualificação 

para o Mundo do 

Trabalho 

Escola técnica estadual de cursos disponíveis 

diversificados em Colatina, para ampliação de 

oportunidades de geração de emprego. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Aprimorar a infraestrutura habitacional urbana 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FEHAB 
1089 - Promoção da 

regularização fundiária 

Regularização fundiária no município de 

Colatina 

 

DESAFIO: Infraestrutura logística aeroviária, ferroviária e portuária 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

3362 - Pavimentação 

de estradas rurais - 

Caminhos do Campo 

Pavimentação da via de acesso ao Aeroporto 

de Colatina 

 

 

 

 

  

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 
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DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras 

e infraestrutura 

estratégica 

Ampliação com acostamento da ES-080 – 

Colatina/São Roque/Santa Teresa.  

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Caminho do Campo, de Escola Agrícola a São 

Pedro Frio (Colatina). 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Agricultura familiar, agronegócio, pesca e aquicultura 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

1037 - Apoio às cadeias 

produtivas de origem 

animal, vegetal e à 

agroecologia 

Fortalecer os agricultores familiares.  

INCAPE

R 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Valorizar os servidores do Incaper, realizar 

concurso para esse órgão e assim permitir que 

seja feito um melhor atendimento das 

demandas dos agricultores. 

IDAF 

1386 - Ampliação e 

adequação da 

Infraestrutura física e 

tecnológica do Sistema 

de Defesa Agropecuária 

e Florestal do ES 

Renovação da frota do IDAF com aquisição de 

veículos mais eficientes. 

 

 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 
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DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do programa 

estadual de recursos hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Pobreza e extrema pobreza 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FEAS 

4875 - Fortalecimento 

da rede socioassistencial 

do Suas 

Capacitar os profissionais dos CRAS e CREAS 

para atendimentos básicos e simples que 

possam qualificar a intervenção dos 

profissionais no atendimento de famílias 

vulneráveis. 

 

DESAFIO: Proteção social e direitos humanos 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FEAS 

2203 - Proteção social  
Repasse do recurso do cofinanciamento do 

FEAS ao FMAS. Repasse regular e automático. 2204 - Benefícios 

eventuais 

 

 

 

 

 

  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 
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LITORAL SUL 
Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, 

Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy 

Participantes 
online 

17 

Propostas 
Consolidadas 

71 20 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

6 
Municípios 

Participantes 

*89 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Litoral Sul, 17 cidadãos participaram das Audiências Públicas 

para o Orçamento 2022 a partir da plataforma online. Essa participação resultou 

no registro de 89 propostas (consolidadas em 71 propostas pela SEP) e em 99 

destaques aos desafios de governo. 

Para os cidadãos da Microrregião Litoral Sul, as áreas de Segurança em Defesa da 

Vida, Infraestrutura para Crescer e Agricultura e Meio Ambiente aparecem como 

prioritárias, tendo concentrando a maior parte das propostas para a microrregião.  

Do total de propostas registradas, 20 foram incorporadas ao Orçamento 2022 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica. 

  

21

6

4

21

3

2

17

3

12

9

9

9

10

10

7

18

11

16

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

LITORAL SUL

Propostas Destaques
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DESAFIO: Crimes contra o patrimônio 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

1736 - Construção, 

reforma e padronização 

de unidades de 

segurança pública 

Implantar um Batalhão Regional da Polícia 

Militar em Anchieta. 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Ampliar a patrulha rural e garantir 

patrulhamento o ano inteiro nas comunidades 

rurais, com realização de blitz. 

 

DESAFIO: Sistema prisional e de ressocialização 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEJUS 

3809 - Modernização e 

reaparelhamento do 

sistema penitenciário 

estadual Implantação da audiência de custódia na 

região, tendo em vista que ela dispõe de 

unidade prisional, destinada a presos 

provisórios (CDP Marataízes). 

2119 - Manutenção do 

sistema prisional 

2095 - Remuneração de 

pessoal ativos e encargos 

sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 
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DESAFIO: Educação profissional de nível técnico, superior e 

formação inicial e continuada 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para 

o Mundo do Trabalho 

Criar parcerias com o Sistema S (SENAC, SESI e 

SENAI) para formação profissional, atividades 

de lazer, esporte, cultura e saúde. 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para 

o Mundo do Trabalho Fortalecer as escolas do MEPES para darem 

continuidade ao excelente trabalho realizado 

em suas escolas agrícolas. SEDU 

8684 - Ampliação e 

desenvolvimento da 

educação do campo 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para 

o Mundo do Trabalho 

Ofertar aos profissionais do magistério 

recursos tecnológicos e formação continuada.  

 

DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental Infraestrutura das escolas, visando a reformas 

ou reconstrução, para reforçar a acessibilidade 

e qualidade do espaço educacional. 1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

SEDU 

8651 - Modernização e 

gestão da tecnologia da 

informação na educação 

Destinar aparelhos celulares e notebooks, bem 

como internet aos alunos das escolas públicas 

estaduais e municipais. 

  

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 
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DESAFIO: Modelo da atenção e de vigilância em saúde 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

2185 - Manutenção dos 

Núcleos Regionais de 

Especialidades e Centros 

de Atenção Psicossocial 

Ampliar a oferta de consultas e exames 

especializados. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Ampliar o Programa de Pavimentação Rural. 

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Pavimentação das estradas rurais do município 

de Anchieta. 

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Revitalizar e ampliar as estradas do Programa 

Caminhos do Campo. 

 

  

SAÚDE INTEGRAL 
MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 
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DESAFIO: Equilíbrio fiscal 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FUNSEF

AZ 

2151 - Gestão fiscal, 

contábil e financeira do 

Estado 

Aumentar a fiscalização das empresas para não 

haver sonegação fiscal. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Profissionalização e valorização dos servidores 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

INCAPE

R 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Realizar concurso público para o INCAPER para 

suprir o déficit de técnicos no órgão em todo o 

Estado. 

 

DESAFIO: Qualidade do ar 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IEMA 

2219 - Gestão da 

Qualidade do Ar, das 

áreas contaminadas e 

das informações 

ambientais 

Fiscalizar e cobrar o monitoramento e 

implantação de medidas para conter a poluição 

ar, principalmente nas áreas de indústrias, a 

exemplo da Samarco. 

 

  

GESTÃO PÚBLICA INOVADORA 
MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 
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DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IDAF 

1386 - Ampliação e 

adequação da 

Infraestrutura física e 

tecnológica do Sistema 

de Defesa Agropecuária 

e Florestal do ES 

Investimento em infraestrutura das unidades 

do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

do Espírito Santo, no intuito de reforçar a 

função de guardião das florestas, com 

aquisição de equipamentos.  

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do programa 

estadual de recursos hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. 

 

DESAFIO: Sustentabilidade dos Parques Estaduais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IEMA 

4638 - Gestão do 

Sistema Estadual de 

Unidades de 

Conservação 

Revitalizar os parques estaduais. 

 

 

 

DESAFIO: Inclusão social a partir da Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SESPORT 

2171 - Promoção e 

Incentivo a Projetos de 

Inclusão Social por meio 

da Prática Esportiva 

Reformular e retomar o projeto Campeões de 

Futuro, podendo ter o projeto como 

contrapartida para envio de recursos para 

construção e reforma de espaços esportivos a 

serem feitos pelos municípios. 

  

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 
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METROPOLITANA 
Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. 

Participantes 
online 

312 

Propostas 
Consolidadas 

426 117 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

7 
Municípios 

Participantes 

*593 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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A Microrregião Metropolitana concentrou a participação de 312 cidadãos nas 

Audiências Públicas para o Orçamento 2022 a partir da plataforma online. Essa 

participação resultou no registro de 593 propostas (consolidadas pela SEP em 

426 propostas únicas) e em 794 destaques aos desafios de governo. 

Receberam maior participação dos cidadãos da Microrregião Metropolitana, 

considerando as propostas e os destaques registrados, as áreas estratégicas 

Segurança em Defesa da Vida e as propostas na área Agricultura e Meio Ambiente 

e Infraestrutura para Crescer. 

Do total de propostas registradas, 117 foram incorporadas ao Orçamento 2022. 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica: 

  

117

50

51

86

49

23

127

50

40

160

78

66

97

61

48

66

82

136

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Crimes contra o patrimônio 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Aumento de efetivo policial militar  

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Reativar o Patrulha da Comunidade. 

PMES 

3000 - Modernização e 

reaparelhamento da 

segurança pública 

Aquisição de novas viaturas, para o 

patrulhamento dos municípios. 

 

DESAFIO: Homicídios dolosos 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Ampliar o Programa Educacional de Resistência 

às Drogas (PROERD) para os projetos sociais, 

com apoio da PM. 

 

DESAFIO: Sistema prisional e de ressocialização 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEJUS 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Abertura de concurso público para agente 

penitenciário. 

SEJUS 

2832 - Atividades 

assistenciais e de 

ressocialização dos 

internos 

Trazer os apenados para realizarem serviços 

dentro das autarquias estaduais e municipais, 

dando a eles dignidade. 

SEJUS 

3803 - Construção, 

reestruturação e 

adequação física de UP 

Ampliação das vagas no sistema penitenciário. 

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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SEJUS 

3803 - Construção, 

reestruturação e 

adequação física de UP 

Construção de novas unidades prisionais no 

interior do Estado. 

SEJUS 

3809 - Modernização e 

reaparelhamento do 

sistema penitenciário 

estadual 

Instalação e modernização do sistema de 

videomonitoramento em todas as unidades 

prisionais do sistema penitenciário estadual. 

 

DESAFIO: Vítimas fatais do trânsito 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DETRAN 
2072 - Campanhas 

educativas 

Campanhas educativas de trânsito o ano todo 

e punição para os crimes graves. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Educação profissional de nível técnico, superior e 

formação inicial e continuada 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Abertura de concurso público para professores 

de ensino técnico. 

SECTIDE

S 

1412 - Ampliação e 

Adequação da Rede de 

Centros de Educação 

Profissional e 

Tecnológica 

Cursos técnicos de Enfermagem, Logística e 

Administração para todos. 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para 

o Mundo do Trabalho 

Curso técnico de T&I em Cariacica, no formato 

presencial. 
SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos técnicos 

de nível médio 

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos técnicos 

de nível médio 

Cursos técnicos de Enfermagem, Logística e 

Administração para todos. 

SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos técnicos 

de nível médio 

Escola de ensino médio profissionalizante na 

Região Norte de Guarapari. 

SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos técnicos 

de nível médio 

Investimento na educação tecnológica dos 

adolescentes e jovens como preparação para o 

mundo do trabalho. 

 

DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

6658 - Valorização, 

seleção e recrutamento 

de profissionais da 

educação 

Valorizar os professores (qualificação e melhor 

ambiente de trabalho). 

SEDU 
1097 - Realização de 

concurso público 

Realizar concurso público e oferecer educação 

permanente aos profissionais da educação 

básica. 

SEDU 

2015 - Profissional 

capacitado 

Criar incentivos para capacitação dos 

professores através de cursos EAD ou 

presenciais. 

6086 - Formação dos 

profissionais da 

educação infantil 

6087 - Formação de 

professores do ensino 

fundamental 

2183 - Formação dos 

professores do ensino 

médio 
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2015 - Formação de 

técnicos e gestores 

SEDU 

2306 - Inovação da 

educação conectada no 

ensino fundamental 

Capacitação de professores em educação à 

distância com créditos para compra de 

equipamentos (celulares, tablets, 

computadores, internet). 

2299 - Inovação da 

educação conectada no 

ensino médio 

2302 - Inovação da 

educação conectada no 

ensino profissional 

2308 - Inovação da 

educação conectada na 

educação de jovens e 

adultos 

2304 - Inovação da 

educação conectada no 

ensino especial 

 

SEDU 

6658 - Valorização, 

seleção e recrutamento 

de profissionais da 

educação 

Implementação e efetivação da meta do PEE 

2015/2025 para equiparar os salários dos 

profissionais da Educação à média do valor dos 

salários das outras categorias. 

2087 - Remuneração 

dos profissionais do 

magistério - ensino 

fundamental 

2088 - Remuneração 

dos profissionais do 

magistério - ensino 

médio 

6669 - Remuneração 

dos profissionais 

cuidadores da educação 

especial 

6671 - Remuneração 

dos profissionais do 
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magistério - educação 

especial 

6688 - Remuneração 

dos profissionais da 

educação técnica de 

nível médio 

8085 - Remuneração 

dos profissionais do 

magistério - educação 

de jovens e adultos 

2086 - Remuneração 

dos profissionais 

administrativos - ensino 

médio 

2181 - Remuneração 

dos profissionais 

administrativos - 

educação de jovens e 

adultos 

SEDU 
8089 - Desenvolvimento 

curricular 

Criar uma política de informação que envolva 

bibliotecas, acesso à informação através da 

leitura, letramento digital etc. 

SEDU 

8651 - Modernização e 

gestão da tecnologia da 

informação na educação 

Ampliação dos laboratórios de informática na 

rede de ensino com a interação de todas as 

disciplinas em projetos. 

SEDU 

8678 - Fortalecimento 

da aprendizagem dos 

estudantes do ensino 

médio nas áreas de 

conhecimento 

6087 - Formação dos 

professores do ensino 

médio 

2704 - Modernização e 

reaparelhamento das 

escolas de ensino médio 

2088 - Remuneração 

dos profissionais do 

magistério - ensino 

Implantar o ensino integral em todas as 

escolas de nível médio. 
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médio 

1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

8677 - Manutenção e 

modernização dos 

serviços de segurança e 

limpeza nas escolas de 

ensino médio 

4348 - Manutenção e 

regularização imobiliária 

das escolas de ensino 

médio 

4346 - Transporte 

escolar rural - ensino 

médio 

2206 - Programa 

Estadual de Gestão 

Financeira Escolar - 

Progefe ensino médio 

2086 - Remuneração 

dos profissionais 

administrativos - ensino 

médio 

8679 - Melhoria do 

desempenho escolar no 

ensino fundamental 

6086 - Formação de 

professores do ensino 

fundamental 

2703 - Modernização e 

reaparelhamento das 

escolas de ensino 

fundamental  

2087 - Remuneração 

dos profissionais do 

magistério - ensino 

fundamental 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental 

8651 - Modernização e 
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gestão da tecnologia da 

informação na educação 

6684 - Alimentação 

escolar 

2085 - Remuneração 

dos profissionais 

administrativos - ensino 

fundamental 

2179 - Programa 

Estadual de Gestão 

Financeira Escolar - 

Progefe ensino 

fundamental 

4345 - Transporte 

escolar rural - ensino 

fundamental 

4347 - Manutenção e 

regularização imobiliária 

das escolas de ensino 

fundamental 

8675 - Manutenção e 

modernização dos 

serviços de segurança e 

limpeza nas escolas de 

ensino fundamental 

SEDU 

6658 – Valorização, 

seleção e recrutamento 

de profissionais da 

educação. 

Valorizar os professores (qualificação e 

melhoria do ambiente de trabalho). 
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DESAFIO: Infraestrutura do SUS 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

1092 - Construção do 

Hospital Geral de 

Cariacica 

Dar celeridade à construção do Hospital Geral 

de Cariacica. 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Mapear a mancha de cobertura geográfica das 

equipes de saúde no território, identificando 

vazios sanitários e vulnerabilidades para 

expandir a Atenção Básica, implantar estrutura 

física e recrutar equipes da Estratégia Saúde da 

Família (ESF).  

FES 

2185 - Manutenção dos 

Núcleos Regionais de 

Especialidades e Centros 

de Atenção Psicossocial 

Aumento de vagas para realização de exames. 

FES 

2961 - Fortalecimento 

do Subsistema em 

Saúde 

Estrutura para diagnóstico humano e animal da 

esporotricose. Programa de controle da 

disseminação dessa doença entre animais. 

Oferta de tratamento de humanos e animais. 

FES 

4705 - Assistência 

Complementar à Rede 

Pública  

Melhorar o atendimento a pacientes da 

oncologia. 

 

 

DESAFIO: Modelo da atenção e de vigilância em saúde 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Fomentar o aprimoramento da saúde básica 

junto aos municípios. 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Garantir a implementação efetiva de 

protocolos clínicos na Atenção Básica. 

SAÚDE INTEGRAL 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Garantir a implementação efetiva de 

protocolos clínicos, com investimento em 

equipe técnica, profissional, equipamentos e 

insumos em padronização das condutas 

clínicas baseadas na melhor evidência 

disponível. 

FES 

2128 - Desenvolvimento 

de ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Implementar conselhos gestores nas unidades 

centrais, independentemente do nível de 

atenção, instituindo Educação Permanente 

sobre participação social e cogestão na saúde. 

FES 

2128 - Desenvolvimento 

de ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Melhorar a Regulação em Saúde para reduzir 

ou eliminar o estoque de filas para 

procedimentos, consultas e internações, 

usando mecanismos de teleconsultoria, 

redução de absenteísmo, protocolos e guias. 

FES 

2719 - Gestão do 

Conselho Estadual de 

Saúde 

Garantir financiamento e ampliação das 

representações dentro dos conselhos e instituir 

comunicação direta e regular destes com a 

administração central. 

FES 

2961 - Fortalecimento 

do Subsistema em 

Saúde 

Criar capacidade epidemiológica para o 

enfrentamento das principais causas de 

morbidade, acesso a epidemiologia, política de 

rastreamento de contatos, e celeridade na 

disponibilização de dados. 

FES 

2961 - Fortalecimento 

do Subsistema em 

Saúde 

Definir ou reformular linha de atenção à saúde 

da mulher e da criança em relação ao 

planejamento reprodutivo, pré-natal, parto, 

recém-nascido e puerpério.  

FES 

2961 - Fortalecimento 

do Subsistema em 

Saúde 

Implantar um programa de controle de surtos 

epidemiológicos eminentes, executando ações 

de vigilância em saúde permanentes nas 

fronteiras de portos, aeroportos, rodovias e 

ferrovias. 

FES 

2961 - Fortalecimento 

do Subsistema em 

Saúde 

Instituir política de Promoção de Saúde, com 

agenda legislativa, fortalecendo a comunicação 

estratégica em saúde pública, com incentivo 

financeiro a implantação e implementação de 

programas.  
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DESAFIO: Resolutividade clínica e gestão dos serviços 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Ampliar a capacidade técnica das equipes de 

Atenção Básica com apoio técnico-assistencial 

de especialistas, agregando competência 

assistencial para o manejo de casos, e 

diminuindo encaminhamentos. 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Construir instrumentos de procedimentos 

operacionais padrão de gestão gerencial e 

clínica voltados para a melhoria contínua da 

qualidade da atenção à saúde, em especial da 

mulher e da criança. 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Gerenciamento das carteiras de serviços e 

práticas dos profissionais de saúde 

identificando capacidade instalada da AB 

(Atenção Básica), serviços disponibilizados e 

comunicar à população. 

FES 

2128 - Desenvolvimento 

de ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Investimento em profissionais de Psiquiatria e 

Psicologia. 

FES 
2184 - Manutenção da 

Rede Hospitalar Própria 

Realizar contratações de insumos e 

prestadores orientadas a resultados em saúde. 

 

DESAFIO: Tecnologias, formação profissional e pesquisa no SUS 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Criar sistemas informatizados de integração 

entre a atenção básica realizada na UBS e os 

atendimentos clínicos especializados realizados 

em outras instituições do SUS, centralizando as 

informações. 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Efetivar e formular novas linhas de cuidado, 

coordenadas pela AB. 
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FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Fortalecimento da Atenção Básica e 

consolidação da Rede de Atenção à Saúde, 

com ações em um número determinado de 

UBS, buscando produzir efeito-demonstração. 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Informatizar a atenção primária, com a criação 

de prontuário eletrônico da história clínica do 

paciente, facilitando o trabalho da atenção 

especializada na resolução clínica das 

morbidades 

FES 

2127 - Gestão, 

desenvolvimento e 

inovação em tecnologias 

de informação e 

comunicação no SUS 

Criar aplicativo ES SAÚDE onde o cidadão teria 

acesso rápido as consultas já marcadas, 

agendamento de futuras consultas e outras 

facilidades ao acesso à saúde, interligado aos 

municípios. 

FES 

2127 - Gestão, 

desenvolvimento e 

inovação em tecnologias 

de informação e 

comunicação no SUS 

Instituir sistema de níveis de alerta para a 

Covid-19. 

FES 

2128 - Desenvolvimento 

de ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Apresentar plano de formação permanente de 

profissionais com educação popular 

destacando a atenção à saúde em situações de 

surtos, endemias e pandemias, e a assistência à 

mulher e à criança.   

FES 

2128 - Desenvolvimento 

de ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Desenhar e implementar política de Educação 

Permanente em Saúde (EPS).  

FES 

2128 - Desenvolvimento 

de ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Treinar, capacitar e motivar a força de trabalho 

da saúde, mapeando e planejando a força de 

trabalho, levantando as necessidades de 

treinamento, implementando incentivos 

monetários e não-monetários. 

FES 

A proposta não 

demandará recursos 

orçamentários e 

financeiros   

Criar grupo de criação, análise, 

acompanhamento e controle de indicadores de 

avaliação de processos gerenciais e 

assistenciais com orientação das ações 

adotando a lógica de gerenciamento de 

projetos. 
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FES 

2128 - Desenvolvimento 

de ações de formação, 

pesquisa, ciência, 

tecnologia e inovação 

em saúde 

Criar programa de qualificação EAD para 

trabalhadores recém ingressantes no SUS, com 

objetivo de apresentar o setor Saúde e a Rede 

SUS-ES, focando nas áreas de Gestão, 

Vigilância e Assistência à Saúde 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Aprimorar a infraestrutura habitacional urbana 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FEHAB 

3155 - Implementação e 

apoio a iniciativas 

direcionadas à 

ampliação da oferta e 

adequação de unidades 

habitacionais na área 

urbana  

Criação de programa de habitação social 

estadual. 

FEHAB 

3155 - Implementação e 

apoio a iniciativas 

direcionadas à 

ampliação da oferta e 

adequação de unidades 

habitacionais na área 

urbana  

Criação de programas de habitação para 

populações em áreas de risco. 

 

DESAFIO: Gestão sustentável da água e saneamento 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDURB 

5534 - Planos, projetos e 

obras de redução de 

riscos e intervenções em 

áreas inundáveis 

Despoluição e revitalização do Canal 

Garanhuns. 

SEDURB 5534- Planos, projetos e 

obras de redução de 

Revitalização e desassoreamento do Canal 

Guaranhuns, Vila Velha. 

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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riscos e intervenções em 

áreas inundáveis 

 

DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DER-ES 

1109 - Implantação, 

pavimentação e 

recuperação da malha 

rodoviária estadual, 

obras especiais, obras 

de arte especiais e 

acessos a vias urbanas 

Projeto de obra já está pronto, com 

aproximadamente 18 km de extensão, que irá 

ligar trecho da Rodovia ES-388 entre Xuri, em 

Vila Velha, e a BR-101, em Amarelos.  

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras 

e infraestrutura 

estratégica 

Ampliação e repavimentação da ES-010 para 

melhor fluxo de veículos. 

 

DESAFIO: Aprimorar a infraestrutura habitacional urbana 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEMOBI 

1075 - Melhoria da 

Mobilidade 

Metropolitana 

Aumento da infraestrutura para mobilidade com 

bicicletas. 

SEMOBI 

1075 - Melhoria da 

Mobilidade 

Metropolitana 

Corrigir e aprimorar o sistema atual de controle 

dos semáforos, tornando-o mais efetivo e 

inteligente em uma visão "metropolitana". 

SEMOBI 

1075 - Melhoria da 

Mobilidade 

Metropolitana 

Garantir recursos para conclusão da obra do eixo 

viário Trevo de Carapina, na Serra. 

SEMOBI 

1075 - Melhoria da 

Mobilidade 

Metropolitana 

Implantar corredores metropolitanos de 

transporte coletivo na Grande Vitória, utilizando 

avenidas exclusivas para essa finalidade. 

DER-ES 

1109 - Implantação, 

pavimentação e 

recuperação da malha 

rodoviária estadual, obras 

especiais, obras de arte 

Proposta de novo eixo viário que fará integração 

da ES-388 à Rodovia do Sol. 
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especiais e acessos a vias 

urbanas 

SEMOBI 
0128 - Subsídio ao 

transporte público 

Acesso da população em situação de 

vulnerabilidade social ao transporte público. 

SEMOBI 
0128 - Subsídio ao 

transporte público 
Reativar o serviço do ônibus Seletivo. 

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras e 

infraestrutura estratégica 

Ligação da Avenida Perimetral, ligação da alça da 

Terceira Ponte até as proximidades do Shopping 

Boulevard. 

SEMOBI 
5441 - Implantação do 

Sistema Aquaviário 
Implantação do sistema aquaviário. 

 

 

 

 

DESAFIO: Capacidade de arrecadação estadual 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEFAZ 

2151 - Gestão fiscal, 

contábil e financeira do 

Estado 

Reativar o Programa Nota Premiada. 

 

DESAFIO: Profissionalização e valorização dos servidores 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FUNCITEC 

4251 - Gestão 

Administrativa e 

Controle do Gasto 

Implementar pesquisas das universidades (IFES, 

UFES, MULTIVIX, outras) relacionadas à 

construção sustentável em políticas públicas. 

 

  

GESTÃO PÚBLICA INOVADORA 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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DESAFIO: Equilíbrio regional e sustentabilidade 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

BANDES 

0017 - Crédito para 

promoção de 

investimento no setor 

produtivo 

Inclusão nos programas e projetos a serem 

contratados da variável ambiental e da 

sustentabilidade como prioritárias, para atingir 

o desenvolvimento sustentável, desde o início 

do processo. 

 

DESAFIO: Inclusão produtiva, trabalho e renda 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

ADERES 2062 - Inova Mercado 

Capacitação para microempreendedores 

individuais e empresários de micro e pequenas 

empresas para promover a ampliação das 

vendas de seus serviços e/ou produtos, por 

meio da melhoria dos negócios. 

ADERES 
2064 - Capacitar para 

empreender 

Criação de cursos de mídias sociais e digitais 

para a divulgação de trabalhos e projetos na 

internet. 

ADERES 
2064 - Capacitar para 

empreender 

Criação de cursos de rádio, áudio visual, 

fotografia vídeos e redes sociais. 

ADERES 2062 - Inova Mercado 

Cursos para recicladores melhorarem a renda 

com seus produtos e orientá-los quanto à 

comercialização dos produtos obtidos com a 

coleta seletiva. 

 

DESAFIO: Investimentos e desenvolvimento de setores produtivos 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

ADERES 

2062 - Inova Mercado  Fomentar a implantação de novos núcleos de 

produção nas áreas de alimentação, beleza, 

confecção, audiovisual e desenvolvimento 

WEB, para atender aos empreendedores. 

2064 - Capacitar para 

empreender 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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ADERES 2062 - Inova Mercado 

Ações de orientação à investidores, 

empresários e microempresários para 

utilização de equipamentos e tecnologias 

sustentáveis nos projetos, para a proteção 

ambiental e sustentabilidade. 

ADERES 2062 - Inova Mercado 
Criar mecanismos para diversificar os produtos 

capixabas. 

FUNCITEC 

2235 - Promoção da 

inovação para o 

desenvolvimento da 

economia capixaba 

Ações de orientação a investidores, 

empresários e microempresários para 

utilização de equipamentos e tecnologias 

sustentáveis nos projetos, para a proteção 

ambiental e sustentabilidade. 

FUNCITEC 

2235 - Promoção da 

inovação para o 

desenvolvimento da 

economia capixaba 

Ampliar o mercado internacional de 

exportação de produtos capixabas, por meio 

de busca por novos mercados e de novas 

parcerias com outros Estados. 

FUNCITEC 

2235 - Promoção da 

inovação para o 

desenvolvimento da 

economia capixaba 

Destinar recursos para captação de empresas e 

apoio às empresas locais, focando em seu 

desenvolvimento. 

FUNCITEC 

2235 - Promoção da 

inovação para o 

desenvolvimento da 

economia capixaba 

Incentivar os consórcios entre empresas na 

busca por novos materiais, energias limpas, 

mercado do carbono, biocombustíveis, 

energias alternativas e sustentáveis. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Agricultura familiar, agronegócio, pesca e aquicultura 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

2244 - Apoio à 

capacitação técnica e 

gerencial no meio rural, 

pesqueiro e aquícola 

Ampliação de cursos online para os 

microempreendedores do campo, formando 

jovens profissionais e reciclando proprietários 

rurais. 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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DESAFIO: Qualidade do ar 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IEMA 

2219 - Gestão da 

Qualidade do Ar, das 

áreas contaminadas e 

das informações 

ambientais 

Pressionar a Vale por mais investimentos em 

redução da poluição do ar da Grande Vitória e 

da recuperação do mar de Camburi.  

IEMA 

2219 - Gestão da 

Qualidade do Ar, das 

áreas contaminadas e 

das informações 

ambientais 

Realizar a atualização do levantamento das 

atividades potencialmente poluidoras e de 

seus lançamentos diários, assim como de seus 

controles de poluição e análise de dispersão. 

IEMA 
4639 - Licenciamento 

Ambiental 

Incentivar/exigir o uso de tecnologias de 

contenção de poeira de partículas "MP 2,5" das 

empresas da Grande Vitória.  

IEMA 
4639 - Licenciamento 

Ambiental 

Multar as empresas que desrespeitarem as 

normas. 

IEMA 
4639 - Licenciamento 

Ambiental 

Negociar a antecipação do cronograma 

proposto pela Vale para as melhorias. 

 

DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver as ações constantes nos planos de 

bacia e no programa de recursos hídricos nas 

bacias hidrográficas do Estado do Espírito 

Santo. 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Investir nas ações constantes nos planos de 

bacia hidrográfica, ações constantes no 

programa estadual de recursos hídricos e nas 

ações em educação ambiental nas bacias. 
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AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Priorizar ações constantes nos planos de bacia 

hidrográfica das bacias do ES para a educação 

sanitária e ambiental das comunidades, 

empresas, usuários e órgãos públicos. 

 

DESAFIO: Sustentabilidade dos Parques Estaduais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IEMA 

1099 - Modernização, 

Ampliação e Adequação 

do IEMA 

Investimento na área tecnológica para melhor 

gestão dos recursos com finalidade na 

sustentabilidade dos Parques Ambientais. 

IEMA 
4633 - Fortalecimento 

da Educação Ambiental 

Ampliar ações para uma gestão participativa 

com as comunidades do entorno das áreas dos 

Parques Estaduais, por meio da educação. 

IEMA 

4638 - Gestão do 

Sistema Estadual de 

Unidades de 

Conservação 

Criação de editais para divulgar os parques e 

suas belezas, pesquisas e potencialidades, 

biodiversidade, através de aplicativos e vídeos, 

nas mídias. 

IEMA 

4638 - Gestão do 

Sistema Estadual de 

Unidades de 

Conservação 

Criar um ambiente virtual de visitas onde 

vários itens sejam disponibilizados como 

vídeos, fotos, sons da mata, permitindo a visita 

virtual de deficientes, turistas, onde contém 

várias informações. 

 

DESAFIO: Tecnologias sustentáveis na agricultura familiar 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

2244 - Apoio à 

capacitação técnica e 

gerencial no meio rural, 

pesqueiro e aquícola 

Criar novos cursos para capacitação do 

agricultor familiar, cursos online sobre 

tecnologias limpas, resíduos, 

reaproveitamento, novos produtos, 

comercialização sustentável. 
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DESAFIO: Atendimento Socioeducativo e Garantia de Direitos 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IASES 
1097 - Realização de 

concurso público 

Abertura de concurso público, para o quadro 

de agente socioeducativo e quadro 

administrativo do IASES/ES. 

FEAS 2203 - Proteção social 
Municipalizar o atendimento socioeducativo 

em meio aberto. 

IASES 

2271 - Ações 

sociopedagógicas nas 

unidades de internação 

provisória, internação e 

semiliberdade 

Atuação do IASES junto à sociedade civil, 

visando a criar atividades de convívio social. 

IASES 

2271 - Ações 

sociopedagógicas nas 

unidades de internação 

provisória, internação e 

semiliberdade 

Investir em projetos na área de arte e cultura 

para os adolescentes e jovens do sistema 

socioeducativo. 

SEDH 

2283 - Promoção e 

Defesa dos Direitos 

Humanos 

Fomentar a participação social nos conselhos 

de direitos e nas conferências quanto a 

proposição e implementação de políticas 

públicas. 

 

DESAFIO: Pobreza e extrema pobreza 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETADES 

1909 - Ampliação e 

adequação da rede de 

equipamentos de 

segurança alimentar e 

nutricional 

Lançamento de editais para implantação e/ou 

modernização dos equipamentos públicos de 

alimentação e nutrição. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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FUNCOP 
2241 - Transferência e 

reforço de renda familiar 

Aumentar o valor do Bolsa Capixaba de acordo 

com o número de pessoas na família. 

FUNCOP 
2241 - Transferência e 

reforço de renda familiar 

Pagamento de auxílio mensal estadual, como o 

Bolsa Família do Governo Federal. 

 

DESAFIO: Proteção social e direitos humanos 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDH 

2212 - Apoio e 

Manutenção dos 

Conselhos vinculados à 

Política de Direitos 

Humanos 

Realização da V Conferência Estadual de 

Políticas para as Mulheres, no primeiro semestre 

de 2022. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Economia Criativa 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 

2255 - Gestão para o 

Desenvolvimento do 

Turismo 

Criar programas públicos de capacitação 

(criatividade, uso de tecnologia, outros), 

envolvendo SEBRAE, SENAR, SENAC e SENAI 

nas áreas rurais e de pobreza e extrema 

pobreza das cidades. 

 

DESAFIO: Inclusão social a partir da Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 

2255 - Gestão para o 

Desenvolvimento do 

Turismo 

Ampliar o acesso turístico à população local 

com incentivo para os guias fora do mercado 

de trabalho. 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 
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SETUR 

2255 - Gestão para o 

Desenvolvimento do 

Turismo 

Implantar parcerias entre SEBRAE, Parques 

Estaduais, Secretarias Municipais, INCAPER, 

IDAF - ambiental, turismo, cultura, de 

agronomia sustentável - visando à inclusão 

social dos atores municipais. 

SESPORT 

2596 - Promoção e 

Apoio ao Esporte 

Educacional, 

Comunitário e Lazer 

Implantar um programa de atividades 

esportivas de lazer para idosos, estimulando os 

municípios a formar convênios com repasse de 

recursos para criação de núcleos de atividades 

esportivas de lazer.  

SESPORT 

2596 - Promoção e 

Apoio ao Esporte 

Educacional, 

Comunitário e Lazer 

Promover os Jogos dos Idosos do Estado do 

ES. 

 

DESAFIO: Inovação, atratividade e competitividade turística, cultural 

e esportiva 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 
2258 - Promoção da 

Atividade Turística 

Criação de sites, vídeos, spots, em turismo e 

cultura, com participação de atores locais, que 

divulguem as comunidades e cidades locais. 

 

DESAFIO: Investimento público em Cultura, Turismo e Esporte 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SESPORT 

2249 - Promoção e 

Apoio a Jogos, Eventos 

e Atletas de 

Rendimento 

Ampliar a bolsa atleta. 

SESPORT 

2249 - Promoção e 

Apoio a Jogos, Eventos 

e Atletas de 

Rendimento 

Criação de bolsas para os atletas em diversas 

categorias, e de apoio a ex-atletas locais, 

inserindo-os no mercado de trabalho nas 

mídias (rádio e TV).  
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NORDESTE 

Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, 

Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus. 

Participantes 
online 

13 

Propostas 
Consolidadas 

35 8 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

5 
Municípios 

Participantes 

*49 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Nordeste, 13 cidadãos participaram online das Audiências 

Públicas para o Orçamento 2022. Essa participação resultou no registro de 49 

propostas (consolidadas em 35 propostas únicas) e em 68 destaques aos desafios 

de governo. 

A maior prioridade desta microrregião é a área estratégica Infraestrutura para 

Crescer. Também têm destaque as participações na área de Segurança em Defesa 

da Vida. 

Do total de propostas registradas, 8 foram incorporadas ao Orçamento 2022. 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica. 

 

 

 

 

 

  

16

1

4

17

3

4

1

3

14

4

7

10

6

7

9

5

6

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Série1 Série2
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DESAFIO: Vítimas fatais do trânsito 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DETRAN 
2072 - Campanhas 

educativas 

Fazer campanhas educativas no trânsito das 

principais vias de São Mateus, visando a 

reduzir os acidentes com vítimas.  

DETRAN 

2173 - Engenharia de 

Trânsito e mobilidade 

urbana 

Sinalizar as vias de São Mateus com faixas 

horizontais e verticais. 

 

 

 

 

DESAFIO: Infraestrutura do SUS 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

1127 - Construção do 

complexo regional de 

saúde norte 

Construção do Novo Hospital Dr. Roberto 

Arnizaut Silvares, em São Mateus. 

FES 

1127 - Construção do 

complexo regional de 

saúde norte 

Criação de um novo hospital regional (com 

várias especialidades médicas) na região. 

FES 

1127 - Construção do 

complexo regional de 

saúde norte 

Implantação de um Centro de Especialidades 

Regionais - CRE, na região. 

 

  

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: NORDESTE 

SAÚDE INTEGRAL 
MICRORREGIÃO: NORDESTE 
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DESAFIO: Gestão sustentável da água e saneamento 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDURB 

5534 - Planos, projetos e 

obras de redução de 

riscos e intervenções em 

áreas inundáveis 

Realizar a concessão do SAAE para CESAN, 

visando a investimentos no tratamento de 

água e esgoto no município de São Mateus.  

 

DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras 

e infraestrutura 

estratégica 

Asfaltamento da Rodovia ES 422, Trecho Br 101 

(UFES) a Santana (Conceição da Barra). 

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras 

e infraestrutura 

estratégica 

Pavimentação asfáltica da Rodovia ES-422, 

trecho entre a Avenida do Conhecimento 

(UFES) a Santana (entroncamento da ES-421) 

na altura da ETA da CESAN. 

 

  

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: NORDESTE 



76 
 

  
NOROESTE 

Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, 

Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia e Vila Pavão. 

Participantes 
online 

6 

Propostas 
Consolidadas 

17 6 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

2 
Municípios 

Participantes 

*20 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Noroeste foram registradas as participações de 6 cidadãos nas 

Audiências Públicas para o Orçamento 2022, a partir da plataforma 

orçamento.es.gov.br. Essa participação resultou no registro de 20 propostas 

(consolidadas em 17 propostas únicas) e em 38 destaques aos desafios de 

governo. 

As participações nesta microrregião, entre as áreas estratégicas, estão 

concentradas em três áreas. Destacam-se as contribuições nas áreas de 

Segurança em Defesa da Vida, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e 

Infraestrutura para Crescer 

Do total de propostas registradas, 6 foram incorporadas ao Orçamento 2022. 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica. 

  

7

1

2

4

5

1

4

5

6

5

4

3

3

5

3

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental  Reforma e ampliação das escolas da rede 

estadual e municipais da cidade de 

Mantenópolis. 1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Modelo da atenção e de vigilância em saúde 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FES 

2037 - Gestão Para 

Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Investimento na implementação de ações e 

serviços para a RAPS, CAPS, leitos em HG e 

uma APS capacitada e articulada com a rede 

de saúde mental. 

 

  

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: NOROESTE 

SAÚDE INTEGRAL 
MICRORREGIÃO: NOROESTE 
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DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras 

e infraestrutura 

estratégica 

Asfaltamento da estrada de Mantenópolis à 

Barra de São Francisco.  

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras 

e infraestrutura 

estratégica 

Manutenção do asfalto Mantenópolis à Alto 

Rio Novo. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do programa 

estadual de recursos hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Inserir a outorga de uso da água, e limitar o 

uso da água de forma irracional, como grandes 

produtores rurais e indústrias fazem no 

noroeste capixaba. 

 

  

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: NOROESTE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: NOROESTE 
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RIO DOCE 

Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama. 

Participantes 
online 

21 

Propostas 
Consolidadas 

63 17 
Propostas 

Incorporadasao 
Orçamento 2022 

 

6 
Municípios 

Participantes 

*80 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Rio Doce, 21 cidadãos participaram das Audiências Públicas para 

o Orçamento 2022 a partir da ferramenta online, registrando suas propostas e 

destacando os desafios prioritários de governo para sua microrregião. 

Ao longo das Audiências, foram registradas 80 propostas (consolidadas em 63 

propostas pela SEP) e foram feitos 92 destaques aos desafios de governo. 

As maiores prioridades desta Microrregião são as ações e projetos da Área 

Estratégica Segurança em Defesa da Vida. Destacam-se também as participações 

nas áreas de Educação para o Futuro e Infraestrutura para Crescer. 

Do total de propostas registradas, 17 foram incorporadas ao Orçamento 2022. 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica:  

22

15

7

12

2

4

9

5

4

19

10

10

16

4

3

7

14

9

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Crimes contra o patrimônio 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Ampliar o quadro de Policiais Militares para 

estarem mais presentes nos locais de maior 

incidência. 

PMES 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Aumentar o efetivo de policiais militares no 

município de Linhares. 

 

DESAFIO: Sistema prisional e de ressocialização 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEJUS 

3809 -Modernização e 

reaparelhamento do 

sistema penitenciário 

estadual 

Implantação da audiência de custódia, na 

região de Linhares e municípios do entorno. 
2119 - Manutenção do 

sistema prisional 

2095 - Remuneração de 

pessoal ativos e encargos 

sociais 

SEJUS 

3803 - Construção, 

reestruturação e 

adequação física de UP 

Ampliar a rede prisional, ou seja, aumentar o 

número de vagas no sistema. 

 

DESAFIO: Vítimas fatais do trânsito 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FUNREBOM 

3005 - Construção, 

reforma e  

padronização de 

unidades da  

defesa social 

Construção do 2º Batalhão de Bombeiro Militar 

de Linhares no modelo padrão do Estado do 

Espírito Santo. 

  

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: RIO DOCE 
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DESAFIO: Educação profissional de nível técnico, superior e 

formação inicial e continuada 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para 

o Mundo do Trabalho 

Implantação de Centro Estadual de Educação 

Técnica no município de Linhares. 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para 

o Mundo do Trabalho 

Qualificação técnica em parceria com escolas 

técnicas da região (antigo Bolsa SEDU). 

SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos técnicos 

de nível médio 

Qualificação técnica em parceria com escolas 

técnicas da região (antigo Bolsa SEDU). 

 

DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental  Construção de quadra poliesportiva na Escola 

Polivalente de Linhares. 1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

SEDU 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental  Construção de quadra poliesportiva no bairro 

Novo Horizonte, Linhares. 1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: RIO DOCE 



84 
 

SEDU 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental  Reforma do centro interescolar de educação 

física "Manoel Salustiano de Souza" bairro 

Novo Horizonte, Linhares. 1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

SEDU 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental  Reforma do ginásio de esportes de Linhares 

"Manoel Salustiano De Souza". 1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

SEDU 

1672 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino fundamental  Reforma do Ginásio de Esportes de Linhares, 

no bairro Novo Horizonte. 1673 - Modernização, 

ampliação e adequação 

da rede de escolas de 

ensino médio 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras e 

infraestrutura estratégica 

Asfaltamento da Rodovia ES-360 que liga Rio 

Bananal x Governador Lindenberg, com 

percurso de 13,4 km 

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: RIO DOCE 
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DER-ES 

0025 - Gestão e 

financiamento de obras e 

infraestrutura estratégica 

Pavimentação da Rodovia ES-358 ligando 

Linhares a Vila Valério. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Agricultura familiar, agronegócio, pesca e aquicultura 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

INCAPER 

1097 - Realização de 

concurso público e 

processo seletivo 

Valorizar os servidores do Incaper e realizar 

concurso para esse órgão para que o produtor 

rural seja mais bem atendido em suas 

demandas. 

 

DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do programa 

estadual de recursos hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. Reavaliando à luz da atual 

qualidade hídrica do Rio Doce. 

  

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: RIO DOCE 
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SUDOESTE SERRANA 
Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, 

Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante 

Participantes 
online 

26 

Propostas 
Consolidadas 

81 25 
Propostas 

Incorporadas ao 
Orçamento 2022 

 

6 
Municípios 

Participantes 

*91 propostas registradas 

Proposregistr
adas 
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Na Microrregião Sudoeste Serrana, 26 cidadãos participaram das Audiências 

Públicas para o Orçamento 2022 a partir da plataforma online. Essa participação 

resultou no registro de 91 propostas (consolidadas em 81 propostas únicas) e em 

93 destaques aos desafios de governo. 

As prioridades desta microrregião são as áreas de Agricultura e Meio Ambiente, 

de Educação para o Futuro e de Infraestrutura para Crescer. 

Do total de propostas registradas, 25 foram incorporadas ao Orçamento 2022. 

 

 
 

A seguir, estão listadas as propostas da microrregião que foram incluídas no 

Orçamento 2022, divididas por área estratégica: 

  

14

15

6

12

2

3

22

5

12

13

15

7

10

2

5

20

8

13

Segurança em Defesa da Vida

Educação para o Futuro

 Saúde Integral

Infraestrutura para Crescer

Gestão Pública Inovadora

Desenvolvimento Econômico

Agricultura e Meio Ambiente

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROPOSTAS E DESTAQUES POR ÁREA 
ESTRATÉGICA

Propostas Destaques
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DESAFIO: Crimes contra o patrimônio 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

PMES 

2902 - Policiamento 

ostensivo e preservação 

da ordem pública 

Patrulhamento rural em áreas mais afastadas. 

 

 

 

 

 

DESAFIO: Educação profissional de nível técnico, superior e 

formação inicial e continuada 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para o 

Mundo do Trabalho 

Capacitação e qualificação aos jovens 

e adolescentes de Afonso Claudio com 

diversas variedades para o mercado de 

trabalho. 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para o 

Mundo do Trabalho 

Cursos de formação para adolescentes 

e adultos. 

SECTIDES 
2217 - Qualificação para o 

Mundo do Trabalho 

Proporcionar para as escolas de ensino 

noturno a prioridade de investimentos, 

monitoramento e oferta de 

capacitação profissional.  

SEDU 

8651 - Modernização e gestão 

da tecnologia da informação na 

educação 

Inserir computadores nas escolas para 

aulas diferenciadas e experimentais, 

conforme a BNCC. 

SEDU 

8657 - Expansão, qualificação e 

desenvolvimento da oferta de 

cursos técnicos de nível médio 

Capacitação e qualificação aos jovens 

e adolescentes de Afonso Claudio com 

diversas variedades para o mercado de 

trabalho. 

SEGURANÇA EM DEFESA DA VIDA 
MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO 
MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 
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SEDU 

8657 - Expansão, qualificação e 

desenvolvimento da oferta de 

cursos técnicos de nível médio 

Cursos de formação para adolescentes 

e adultos. 

SEDU 

8657 - Expansão, qualificação e 

desenvolvimento da oferta de 

cursos técnicos de nível médio 

Implementar cursos profissionalizantes 

em escolas da rede estadual, 

principalmente nas escolas rurais. 

 

DESAFIO: Qualidade do ensino e igualdade na rede 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDU 

8651 - Modernização e 

gestão da tecnologia da 

informação na educação 

Auxílio aos estudantes da rede pública 

estadual para aquisição de equipamentos de 

informática e contratação de plano de 

internet (durante a pandemia), dando 

condições a todos de acompanhar as aulas. 

SEDU 

8657 - Expansão, 

qualificação e 

desenvolvimento da 

oferta de cursos técnicos 

de nível médio 

Promover cursos técnicos variados nas redes 

de ensino públicas. 

SEDU 

8665 - Alfabetização e 

educação de jovens e 

adultos   
Alfabetização para pessoas idosas desde o 

1°ano. 8085 - Remuneração do 

magistério da educação 

de jovens e adultos 
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DESAFIO: Infraestrutura rodoviária e estradas rurais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Aplicar o Programa Caminhos do Campo em 

regiões como a Serra dos Adame, em Laranja 

da Terra, local fortemente afetado quando 

chove, não tendo condições de acesso. 

SEAG 

3364 - Apoio aos 

municípios na melhoria 

da trafegabilidade de 

estradas vicinais 

Implementar mais obras do Programa 

Caminhos do Campo em regiões de maior 

potencialidade. 

 

 

 

 

DESAFIO: Inclusão produtiva, trabalho e renda 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

ADERES 2062 - Inova mercado 

Desenvolver e incentivar a criação de 

agroindústrias familiares nos municípios da 

região, as quais irão contribuir para o turismo 

rural e a geração de oportunidades e renda. 

 

  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

INFRAESTRUTURA PARA CRESCER 
MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 
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DESAFIO: Agricultura familiar, agronegócio, pesca e aquicultura 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEAG 

1065 - Apoio à 

elaboração de estudos e 

projetos e à geração de 

tecnologias para o setor 

agropecuário, pesqueiro 

e aquícola 

Sustentabilidade nas propriedades rurais, 

estimulando a agregação de valor da produção 

agropecuária.  

SEAG 

2244 - Apoio à 

capacitação técnica e 

gerencial no meio rural, 

pesqueiro e aquícola 

Qualificação para agricultores orgânicos, 

auxiliando e aprimorando seus conhecimentos. 

SEAG 

2244 - Apoio à 

capacitação técnica e 

gerencial no meio rural, 

pesqueiro e aquícola 

Realização de palestras e cursos de agricultura 

orgânica, a fim de expandir uma agricultura 

mais saudável e sustentável. 

 

DESAFIO: Segurança hídrica 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

AGERH 

2229 - Planejamento e 

gestão dos recursos 

hídricos e segurança de 

barragens Fortalecer a segurança hídrica para o 

abastecimento humano e atividades 

produtivas.  
2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

AGERH 

2231 - Elaboração e 

aprimoramento dos 

instrumentos de gestão 

da política estadual de 

recursos hídricos 

Desenvolver ações dentro do programa 

Estadual de recursos hídricos e dos planos de 

bacias hidrográficas. 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 
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DESAFIO: Sustentabilidade dos Parques Estaduais 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

IEMA 

4638 - Gestão do 

Sistema Estadual de 

Unidades de 

Conservação 

Implantar novas formas de conscientização de 

proteção ambiental. Essas formas poderiam ser 

aliadas às redes sociais para melhor 

divulgação. 

 

 

 

DESAFIO: Pobreza e extrema pobreza 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

FUNCOP 
2241 - Transferência e 

reforço de renda familiar 

Criar auxílio mensal para famílias com a renda 

abaixo de um salário mínimo, ou aumento do 

valor do Bolsa Família, pois são parcelas 

baixíssimas que não atendem às necessidades 

dessas famílias.  

 

DESAFIO: Proteção social e direitos humanos 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SEDH 

2283 - Promoção e 

Defesa dos Direitos 

Humanos 

Capacitar professores (as) e/ou educadores (as) 

sociais, com cursos e oficinas sobre minorias e 

sobre o meio LGBTQIAP+ a fim de que 

aumente o respeito para com os alunos.  

 

  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 
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DESAFIO: Inovação, atratividade e competitividade turística, cultural 

e esportiva. 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 
2258 - Promoção da 

Atividade Turística 

Investir em publicidade que mostre não só os 

grandes pontos turísticos, mas também as 

cidades menores com alguma relevância, 

convidando assim aos turistas a visitá-las. 

 

DESAFIO: DESAFIO: Investimento público em Cultura, Turismo e 

Esporte 

ÓRGÃO AÇÃO PROPOSTA POPULAR 

SETUR 
2258 - Promoção da 

Atividade Turística 
Incentivo e apoio ao agroturismo da região. 

SETUR 
2258 - Promoção da 

Atividade Turística 

Investimento em publicidade nacional para o 

ecoturismo no Estado. 

  

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 
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ANEXO I: PROPOSTAS POPULARES 

REGISTRADAS NO SITE 

ORCAMENTO.ES.GOV.BR 
 

Todas as propostas populares recebidas por meio do site orçamento.es.gov.br 

durante as audiências públicas foram registradas e analisadas pela equipe da 

Secretaria de Economia e Planejamento. 

Todas as demandas recebidas, já em seu formato consolidado, estão disponíveis 

neste anexo. Foram divididas, primeiramente, por área estratégica e, em segundo 

lugar, pela microrregião que realizou a solicitação. 

  



95 
 

 

 

 

PROPOSTA POPULAR  

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Aproveitamento de todos os aprovados no concurso da Polícia Civil de 

2018. A PC tem aproximadamente 50% de déficit. Um dos maiores do país. 

▪ Aumentar o efetivo policial nas delegacias localizadas em divisas do 

Estado, com setores especializados na investigação de homicídios em 

cada delegacia Regional. 

▪ Aumento de vagas na Polícia Civil. Delegacias do interior ficam fechadas 

por falta de policiais. 

▪ Aumento do efetivo de Peritos Criminais da Polícia Civil, que apresenta 

déficit geral de quase 60% em seu quadro de profissionais e algumas 

áreas são ainda mais carentes. Ex: Perícia Ambiental. 

▪ Criar patrulhas rurais a serem feitas durante a época de safra. 

▪ Criar um cargo administrativo, não policial, para atuar nas áreas não 

operacionais da Polícia Civil, liberando o efetivo policial para atuar em sua 

atividade fim. 

▪ Efetivar o plantão da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, que está previsto 

em Lei Complementar nº 756/2013, mas nunca foi implantado. 

▪ Estabelecer blitz com frequência semanal, principalmente, em áreas que 

não possuem destacamento da PM ou Delegacia de Polícia, apreendendo 

veículos irregulares e penalizando motoristas infratores.  

▪ Estabelecer procedimento simplificado para apreensão e remoção de 

veículos irregulares. 

▪ Estabelecer um convênio com as operadoras de telefonia, para que seja 

fornecido um acesso ao sistema deles, para consulta de cadastros em 

tempo real mediante senha. 

▪ Estabelecer um efetivo de policiais mínimo para cada delegacia de polícia 

e não permitir que esse mínimo seja ultrapassado. 

▪ Finalizar as obras da delegacia municipal de Iúna, que há mais de cinco 

anos estão paradas, sendo que a sede da delegacia funciona em local 

cedido pela Prefeitura Municipal e de maneira improvisada.  

▪ Melhorar a estrutura de segurança para os produtores rurais, tendo em 

vista várias ocorrências referentes a roubos na zona rural, principalmente 

em épocas de colheita.  

SEGURANÇA EM 
DEFESA DA VIDA 

ÁREA ESTRATÉGICA 
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▪ Remanejar efetivo da Polícia Civil, para estruturar a 8ª Delegacia Regional 

de Ibatiba, conforme a Lei Complementar 756/2013. Haja vista que na 

regional tem apenas um investigador. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Construção do Posto Avançado de Bombeiros Militares em Santa Maria de 

Jetibá e/ou Santa Teresa 

▪ Expandir o número de policiais por plantão no município de Itaguaçu 

(possui apenas 2 policiais para rondas rurais e atendimentos urbanos). 

▪ Introduzir a fiscalização e guarda noturna em locais públicos de Santa 

Leopoldina, assegurando as pessoas transitarem com mais tranquilidade 

durante a noite. 

▪ Melhorar a organização, fiscalização e controle do trânsito em Santa 

Leopoldina. 

▪ Policiamento reforçado na zona rural de Caramuru. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Ampliar o quadro da PCES, que está extremamente defasado, chamando 

todo o cadastro de reserva do certame - edital (001/2018), tendo em vista 

que algumas delegacias no interior estão fechadas por falta de efetivo. 

▪ Aumento do efetivo da Polícia Civil. O déficit da PC está em 50% e o 

concurso atual com apenas 408 vagas não irá suprir nem mesmo as baixas 

ocorridas desde o lançamento do edital.  

▪ Construção de unidade prisional, destinada a presos masculinos, do 

regime semiaberto. Muitos reeducandos da região cumprem sua pena em 

unidades prisionais longe de suas famílias. 

▪ Criação de um Batalhão de Polícia Militar exclusivo para Cachoeiro de 

Itapemirim. 

▪ Criação de um escritório social, para atendimento aos egressos, como 

ocorre na Grande Vitória. 

▪ Instalação do Programa Estado Presente na região. 

MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Adequação do efetivo da Polícia Civil para uma investigação de qualidade, 

tanto dos crimes contra a vida quanto a outros relacionados. 

▪ Construção da Unidade Padrão do CBMES em Colatina-ES. 

▪ Criação de um escritório social, para atendimento aos egressos, como 

ocorre na Grande Vitória. 

▪ Criação de um hospital penitenciário para atendimento exclusivo de saúde 

aos detentos da região. 
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▪ Expandir atendimento de profissionais assistentes sociais e psicólogos 

para as delegacias especializadas do interior, que podem proporcionar um 

atendimento mais qualificado pela Polícia Civil. 

▪ Implantação da audiência de custódia, uma vez que a região dispõe do 

CDP de São Domingos do Norte. 

▪ Implantação do Estado Presente e Rede Abraço na região. 

▪ Instalação de câmeras de videomonitoramento na cidade e nas rodovias.  

▪ Melhoria do policiamento em Ibituba, visando à redução de crimes e 

mortes.  

▪ Semáforos inteligentes para o trânsito de Colatina, com câmeras de 

videomonitoramento no trânsito municipal 

MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Ampliar a patrulha rural e garantir patrulhamento o ano inteiro nas 

comunidades rurais, com realização de blitz. 

▪ Ampliar o efetivo de policiais civis, em especial de peritos oficiais, tendo 

em vista o déficit de 60%, aproveitando todo o cadastro de reserva do 

concurso em andamento. 

▪ Implantação da audiência de custódia na região, tendo em vista que a 

região dispõe de unidade prisional, destinada a presos provisórios (CDP 

Marataízes). 

▪ Implantação de um Sistema Integrado de Videomonitoramento no 

município de Anchieta. 

▪ Implantar um Batalhão Regional da Polícia Militar em Anchieta. 

▪ Implementação efetiva da 10ª Delegacia Regional da Polícia Civil 

(estabelecido Lei Complementar nº 756/13 - Circunscrições da Polícia 

Civil). 

▪ Instalar bases físicas nos principais distritos rurais dos municípios, que 

necessitam da patrulha rural, visando a um apoio mais rápido às 

comunidades do interior. 

▪ Investir na Inteligência da Polícia Judiciária (Civil) para a elucidação dos 

todos os crimes. 

▪ Programa para reingressar o apenado ao mercado de trabalho. 
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MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Abertura de concurso público para os quadros da Polícia Civil, 

principalmente investigador, escrivão, área de perícia e quadro 

administrativo. 

▪ Abertura de concurso público, para agente penitenciário. 

▪ Abertura de concursos público para a Polícia Militar visando ao aumento 

do efetivo para patrulhar as ruas da cidade. 

▪ Ampliação do Programa Estado Presente para todos os bairros carentes 

da Grande Vitória. 

▪ Ampliar o auxílio habitacional a pessoas em áreas de risco, principalmente 

em áreas de risco geológico e de inundações. 

▪ Ampliar o cerco eletrônico de segurança que existe em Vitória até o distrito 

de Praia Grande. 

▪ Ampliar o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) para 

os projetos sociais com apoio da PM. 

▪ Aparelhamento do Departamento Médico Legal, setor de perícia e balística 

da Polícia Civil. 

▪ Aproveitamento do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil de 

2018. O combate a crimes passa pelo combate à impunidade por meio da 

elucidação de crimes. 

▪ Aquisição de novas viaturas para o patrulhamento dos municípios. 

▪ Atualizar o mapeamento das áreas de risco nas cidades do Estado, o 

mapeamento das áreas de inundações devido à eventos extremos e 

desastres antrópicos. 

▪ Aumentar o efetivo da Polícia Civil, que atualmente está defasado em 50%. 

A formação de cerca de 400 policiais que entrarão este ano não será 

suficiente.  

▪ Aumentar o efetivo das polícias, que hoje é da década de 1990 e já não 

atende mais a população. 

▪ Aumento da instalação de câmeras de segurança nos municípios e 

aumento da presença da Polícia Militar nas rondas. 

▪ Aumento de efetivo Policial Militar.  

▪ Aumento do número de investigadores da Polícia Civil que está com alto 

déficit em seu quadro. O concurso atual, com 408 vagas, não irá suprir nem 

as baixas ocorridas desde o início do edital (001/2018). 

▪ Campanhas educativas o ano todo e se preciso for punição. 

▪ "Combate à corrupção com redução à impunidade." 

▪ Conserto ou troca de semáforos quebrados para reduzir os riscos de 

acidentes.  
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▪ Construção de mais presídios. 

▪ Construção de novas unidades prisionais no interior do Estado, pois 

existem muitos presos do interior do Estado, presos em UPS da Grande 

Vitória. 

▪ Criação de equipe do Corpo de Bombeiros Militar em Praia Grande. 

Socorro demora horas para chegar. 

▪ Criação de plano de cargos e salários para a função de Assessor Jurídico 

do sistema penal da SEJUS/ES. 

▪ Criação de projeto do Governo do Estado para que este entre nas 

comunidades e atue junto às famílias que moram em áreas de risco, tanto 

o social quanto o habitacional.  

▪ Criação de um hospital penitenciário, para atendimento exclusivo de saúde 

aos detentos da região. 

▪ Desativação do Complexo Penitenciário da Glória, em Vila Velha, para a 

instalação de uma reserva ecológica. Tendo em vista o potencial da região. 

▪ Extensão do 10º batalhão na Região Norte de Guarapari. 

▪ Fortalecer o Programa Estado Presente para consolidar e sustentar 

resultados eficientes e ampliar sua atuação no território capixaba. 

▪ Implantar núcleos de Defensoria Pública para agilizar processos relativos 

a delitos de menor potencial ofensivo. 

▪ Implantar programas de fortalecimento de uso da inteligência no sistema 

de segurança pública, utilizando métodos tecnológicos e científicos. 

▪ Instalação e modernização do sistema de videomonitoramento em todas 

as unidades prisionais do sistema penitenciário estadual. 

▪ Investimento em perícias e tecnologia para resolução de crimes.  

▪ Investimento em pessoal e recursos de investigação na Polícia Civil. 

▪ Investir em ações de prevenção à violência e à criminalidade, com projetos 

voltados para a juventude, e ampliar ações de repressão ao crime, com 

foco no desarmamento e no combate à impunidade.  

▪ Maior investimento em segurança para bairros e cidades. 

▪ Monitoramento dos presos em medida socioeducativa. Utilizar as 

guarnições da Cia de áreas da PMES para realizar visitas periódicas e 

verificar o cumprimento dos requisitos do alvará de soltura. 

▪ Ocupação das forças de segurança, de maneira permanente, em todos os 

morros e áreas dominadas pelo tráfico na Grande Vitória (sugestão de 

criação de batalhão só para atender essas áreas). 

▪ Parceria da PM, PC e guardas municipais no combate ao crime. 

▪ Parceria público-privada nas unidades prisionais. 
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▪ Planos de cargos e salários, para o quadro administrativo (assessor 

jurídico, assistente social, psicólogo) da Secretaria de Estado da Justiça - 

SEJUS. 

▪ Realização de análise criminal nas tentativas de homicídio (maior foco na 

vítima). 

▪ Reativar o Patrulha da Comunidade. 

▪ Tornar 24h o atendimento da Delegacia da Polícia Civil em Jacaraípe. 

▪ Trazer apenados para realizarem serviços dentro das autarquias estaduais 

e municipais, dando dignidade aos mesmos. 

MICRORREGIÃO: NORDESTE 

▪ Aumento do efetivo de servidor nos plantões policiais, visando à 

manutenção de delegacias abertas por mais tempo. 

▪ Ausência de investigação por falta de efetivo de servidores. As ocorrências 

são arquivadas sem apuração. Esse fator é decisivo para a reincidência e o 

aumento da violência.  

▪ Construção de uma nova unidade prisional, destinada a presos do regime 

semiaberto. 

▪ Criação de um escritório social para atendimento aos egressos, como 

ocorre na Grande Vitória. 

▪ Criação de um hospital penitenciário, para atendimento exclusivo de saúde 

aos detentos da região. 

▪ Fazer campanhas educativas no trânsito das principais vias de São Mateus, 

visando a reduzir os acidentes com vítimas. Com o apoio do Detran, 

sinalizar as vias com faixas horizontais e verticais. 

▪ Implantação do Estado Presente e Rede Abraço na região. 

MICRORREGIÃO: NOROESTE 

▪ Criação de um escritório social para atendimento aos egressos, como 

ocorre na Grande Vitória. 

▪ Criar um sistema de videomonitoramento, em distritos onde não há 

presença de bases da PM. 

▪ Garantir mais patrulhamento nas áreas rurais de Vila Pavão, Nova Venécia 

e Barra de São Francisco para redução de furtos e garantia de maior 

segurança.  

▪ Implantação da audiência de custódia na região. 
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MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Ampliar a rede prisional, ou seja, aumentar o número de vagas no sistema. 

▪ Ampliar o quadro de policiais militares para estarem mais presente nos 

locais de maior incidência. 

▪ Concurso público para Polícia Penal, ressocialização dos detentos. 

▪ Construção da 16ª Delegacia Regional de Linhares. 

▪ Construção de uma nova unidade prisional, destinada a presos do regime 

semiaberto.  

▪ Construção do 12º Batalhão de Polícia Militar de Linhares, com 

estacionamento para viaturas, pois está funcionando de forma 

improvisada, dentro de uma escola. 

▪ Construção do 2º Batalhão de Bombeiro Militar de Linhares no modelo 

padrão do Estado do Espírito Santo. 

▪ Construção do serviço médico legal de Linhares em local apropriado, pois 

está funcionando de forma improvisada, no Centro de Linhares. 

▪ Criação de um escritório social para atendimento aos egressos, como 

ocorre na Grande Vitória. 

▪ Dobrar e multiplicar o efetivo de policiais militares no município de 

Linhares. Precisamos encarecidamente da presença das forças de 

segurança presente nas ruas. 

▪ Educação para o trânsito. 

▪ Implantação da audiência de custódia na região de Linhares e municípios 

do entorno. 

▪ Instalação do projeto Estado Presente na região do Rio Doce. 

▪ Readequar o tráfego nos cruzamentos da cidade de Linhares. 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Aumentar a fiscalização de trânsito em Laranja da Terra. 

▪ Aumento de efetivo, melhoria salarial e melhoria de estrutura de 

delegacias. 

▪ Aumento do efetivo da Polícia Civil que está com quase 50% de déficit em 

seu quadro. O concurso atual com 408 vagas não irá suprir nem as baixas 

ocorridas desde o lançamento do edital (001/2018). 

▪ Contratação e formação de novos policiais, já que temos 1 policial para 1,7 

mil habitantes.  

▪ Criar bases da polícia militar, espalhadas em pontos estratégicos, nas 

zunas rurais dos municípios, com a finalidade de se fazer presente com 

maior eficácia e rapidez nas ocorrências. 
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▪ Fiscalização nas áreas rurais, inserindo vigilância e videomonitoramento 

por conta do alto índice de tráfico de drogas nestes locais, além da 

quantidade de furtos nas lavouras. 

▪ Melhorar a eficácia do sistema penal com penas que sejam realmente 

executadas. 

▪ Patrulhamento rural em áreas mais afastadas. 

▪ Poderiam ser implantados mais polos de polícia em pontos estratégicos 

como nos bairros São Vicente e Campo 21. Pois assim a polícia poderia 

agir de forma mais direta e eficaz em caso de ocorrência. 

▪ Construção de lugares apropriados onde ocorra a ressocialização dos 

detentos com melhores resultados. 
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PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Fazer com que todas as cidades tenham escolas voltadas para o ensino 

técnico integral, fazendo com que o aluno já saia com uma profissão.  

▪ Inserção de assistentes sociais nas unidades regulares de ensino nos 

municípios de pequeno porte. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Autonomia para os docentes para melhorarem a curva de aprendizagem. 

▪ Criação de cursos de educação financeira, para a sociedade em geral. 

▪ Dar mais autonomia aos docentes para trabalhar conteúdo da BNCC, de 

forma que nos diferentes níveis de aprendizado seja possível a completa 

absorção do conteúdo. 

▪ Fomentar políticas públicas que garantam um ensino digital e presencial 

igualitário na rede pública do interior de Santa Leopoldina. 

▪ Inserir matérias na grade curricular sobre questões sociais como racismo, 

feminismo, desigualdade social e população LGBTQIA+ para formar 

cidadãos tolerantes e éticos com a diversidade. 

▪ Investimento em uma sala de informática na EEEFM “Elvira Barros”, para 

que facilite o acesso de todos os alunos a informação e realização de 

atividades. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Aumento do nº de vagas para estudantes em cursos técnicos, 

subsequentes, da área de saúde, tais como Enfermagem, Radiologia e 

Laboratorial. 

▪ Criação espaços de debates sobre o protagonismo, a autonomia e a 

criticidade estudantil, visando a cumprir as metas da Lei Nº 13.415/2017. 

▪ Intensificar programas de qualificação profissional, em meios próprios ou 

em parcerias, em todos os municípios da região. 

  

EDUCAÇÃO PARA 
O FUTURO 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 
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MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Construção de uma Escola Técnica em Colatina, baseada no CEET Vasco 

Coutinho, em Vila Velha. 

▪ Criação de Central de Provas. 

▪ Escola técnica estadual de cursos disponíveis diversificados em Colatina, 

para ampliação de oportunidades de geração de emprego. 

MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Construção de uma creche na sede do município de Anchieta. 

▪ Criar parcerias com o Sistema S (SENAC, SESI e SENAI) para formação 

profissional, atividades de lazer, esporte, cultura e saúde. Inserir os 

municípios nas parcerias como forma de regionalizar as ações. 

▪ Destinar aparelhos celulares e notebooks, bem como internet aos alunos 

das escolas públicas estaduais e municipais. 

▪ Fortalecer as escolas do MEPES para darem continuidade ao excelente 

trabalho realizado em suas escolas agrícolas. 

▪ Infraestrutura das escolas, visando a reformas ou reconstrução, para 

reforçar a acessibilidade e qualidade do espaço educacional. 

▪ Ofertar aos profissionais do magistério recursos tecnológicos e formação 

continuada para fortalecer essas práticas. 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Abertura das escolas nos finais de semana. 

▪ Abertura de concurso público para professores de ensino técnico. 

▪ Acrescentar aulas extracurriculares para as escolas públicas como robótica 

e línguas. 

▪ Ampliação do programa Escola Viva. 

▪ Ampliação dos laboratórios de informática na rede de ensino, com a 

interação de todas as disciplinas em projetos. 

▪ Ampliar as atividades como palestras e visitas a empresas, instituições 

públicas e indústrias, podendo ser online ou por vídeos. 

▪ Ampliar as linhas de pesquisa em tecnologias limpas e biocombustíveis da 

FAPES e as bolsas de estudo e pesquisa no Estado. 

▪ Ampliar o número de bolsistas de nível superior e de jovens talentos na 

administração pública. 

▪ Ampliar os equipamentos e tecnologias de ensino à distância e presencial, 

fortalecendo o ensino de softwares voltados à educação e ao preparo 

dos/as futuros/as trabalhadores/as. 
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▪ Ampliar programa estadual de bolsas de graduação e pós-graduação 

(especialização) para capacitação de profissionais com baixa renda no 

Estado. 

▪ Apoiar cursos de logística nas faculdades locais, com bolsas de estudo e 

parcerias institucionais para capacitação dos gestores. 

▪ Aprimoramento do Programa Nossa Bolsa para adultos com formação 

acadêmica, mas que nunca exerceram a profissão. 

▪ Capacitação de professores em educação à distância com créditos para 

compra de equipamentos (celulares, tablets, computadores, internet). 

▪ Construção de escola estadual para atender aos bairros Setiba e Santa 

Mônica. 

▪ Criação da Universidade Estadual, com localização na cidade Vila Velha, 

berço da colonização do ES. 

▪ Criação de linhas de pesquisa em habitação sustentável urbana, com apoio 

a pesquisas e busca por soluções técnicas viáveis para os projetos 

sustentáveis economicamente e tecnicamente. 

▪ Criação de linhas de pesquisa na FAPES para bolsas de estudo em turismo, 

esporte, cultura e artes. 

▪ Criação de mais escolas de tempo integral na Grande Vitória. 

▪ Criação de programa de bolsa estudante para os alunos de nível 

fundamental e médio, com bom desempenho escolar. 

▪ Criação de uma universidade pública estadual, com oferta de cursos 

superiores, para a comunidade em geral. 

▪ Criação e apoio a eventos anuais de apresentação de resultados das 

pesquisas em desenvolvimento sustentável ambiental nas áreas. 

▪ Criar centro de mídias digital para o Estado com elaboração de material a 

ser divulgado pela educação à distância. 

▪ Criar incentivos para capacitação dos professores através de cursos EAD 

ou presenciais. 

▪ Criar linhas de pesquisa em recursos hídricos na FAPES. 

▪ Criar linhas na FAPES para incentivar a cultura no Estado, principalmente 

desenvolvendo produtos online para sua divulgação na mídia social, como 

vídeos, APPs, fotos, Spots, outros. 

▪ Criar uma política de informação que envolva bibliotecas, o acesso à 

informação através da leitura, o letramento digital, etc. 

▪ Curso técnico de T&I em Cariacica, no formato presencial. 

▪ Cursos técnicos de enfermagem, logística e administração para todos. 

▪ Educação financeira inserida na base da educação. Foco no 

direcionamento educacional dos iniciantes. 
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▪ Escola de ensino médio para atender os bairros entre Setiba e Santa 

Mônica, em Guarapari. 

▪ Escola de ensino médio profissionalizante na Região Norte de Guarapari. 

▪ Implementação ad meta 17 do Plano Estadual de Educação: valorizar os 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 

esc. equivalente até 2020 

▪ Implantação de escolas de educação especial em todos os municípios da 

Região Metropolitana. 

▪ Implantação de escolas no modelo cívico-militar nos bairros com maior 

índice de violência. 

▪ Implantar e instituir o ensino da Educação Financeira Comportamental na 

rede estadual de ensino, conforme preconiza a BNCC - Base Nacional 

Comum Curricular. 

▪ Implantar o ensino integral em todas as escolas de nível médio. 

▪ Implementação e efetivação da meta do PEE 2015/2025 para equiparar os 

salários dos profissionais da Educação a média do valor dos salários das 

outras categorias. 

▪ Implementar ações de educação digital nas escolas do município de 

Fundão 

▪ Incentivar a criação de linhas de pesquisa em materiais alternativos para a 

construção civil e a reutilização de móveis e recicláveis pelo mercado da 

construção civil. 

▪ Investimento na educação tecnológica dos adolescentes e jovens como 

preparação para o mundo do trabalho. 

▪ Oferecer cursos profissionalizantes de nível técnico para alunos da rede 

pública a partir do 8º ano do ensino fundamental. 

▪ Precisa investir pesado na educação com a formação de professores que 

muitas vezes sabem menos que os pais pós-graduados. Implementar 

laboratórios de informática e atividade maker em escolas. 

▪ "Programa de aluguel social para estudantes de nível superior público e 

privado de baixa renda. 

▪ Promover CAJUN - Centro de aprendizagem a juventude. 

▪ Promover parcerias com instituições de ensino superior na Europa e nos 

Estados Unidos para oferta de profissionais de educação referência na sua 

área de ensino para melhoria no ensino-aprendizagem. 

▪ Realizar concurso público e oferecer educação permanente aos 

profissionais da educação básica. 
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▪ Utilizar materiais pesquisados nas universidades (IFES, UFES, MULTIVIX, 

outras) relacionado à construção sustentável a ser implantada nas políticas 

públicas e nos futuros editais. 

▪ Valorizar os professores (qualificação e melhor ambiente de trabalho). 

MICRORREGIÃO: NORDESTE 

▪ Implantar nas escolas estaduais sala de informática padronizada para que 

os professores possam auxiliar os alunos em todas as disciplinas. 

MICRORREGIÃO: NOROESTE 

▪ Reforma e ampliação das escolas da rede estadual e municipais da cidade 

de Mantenópolis. Parceria com prefeitura Municipal de Mantenópolis. 

MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Compor uma equipe técnica para Políticas Públicas em Educação. Abrir 

espaço para avaliação e acompanhamento de propostas pedagógicas de 

público profissional externo, com medição de resultado.  

▪ Construção da Escola Professor Manoel Abreu - Bebedouro Linhares 

▪ Construção de quadra poliesportiva na Escola Polivalente de Linhares. 

▪ Construção de quadra poliesportiva na escola Polivalente e bairro Novo 

Horizonte, Linhares. 

▪ Construção de uma faculdade de Medicina em Linhares. 

▪ Criação da Universidade Estadual do Espírito Santo, no município de 

Linhares. 

▪ Implantação de centro estadual de educação técnica no município de 

Linhares. 

▪ Implantação de faculdade no município de Linhares. 

▪ Investimento na educação de base. Inserir cultura do município na grade. 

▪ Melhoria das condições das escolas e capacitação de professores, além da 

valorização dos profissionais da educação com melhores salários e 

implantação de direitos. 

▪ Qualificação técnica em parceria com escolas técnicas da região (antigo 

Bolsa SEDU). 

▪ Reforma do Centro Interescolar de Educação Física "Manoel Salustiano de 

Souza", no bairro Novo Horizonte Linhares 

▪ Reforma do Ginásio de Esportes de Linhares "Manoel Salustiano De Souza" 

▪ Reforma do Ginásio de Esportes de Linhares no bairro Novo Horizonte, 

pela SEDU. 
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MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Alfabetização para pessoas idosas desde o 1°ano para que se sintam mais 

seguras em relação a golpes, por não saberem ler, auxiliando na 

independência e autoestima elevada.  

▪ Ampliação de conhecimentos nas escolas como: música, finanças, saúde 

popular e agroecologia. 

▪ Aplicação nas diretrizes escolares de matérias voltadas para a área social, 

como inclusão de pessoas com deficiência física, transtornos psicológicos 

e LGBTQPI+. 

▪ Auxílio aos estudantes da rede pública estadual para aquisição de 

equipamentos de informática e contratação de plano de internet (durante 

a pandemia), dando condições a todos de acompanhar as aulas. 

▪ Capacitação e qualificação aos jovens e adolescentes de Afonso Claudio 

com diversas variedades para o mercado de trabalho. 

▪ Criar e valorizar escolas do campo em Afonso Cláudio com disciplinas 

voltadas para as práticas agrícolas e da agroecologia.  

▪ Cursos de formação para adolescentes e adultos. 

▪ Disponibilizar telecentros nos municípios onde não possui telefonia rural, 

para melhor aprendizagem das crianças e adolescentes. 

▪ Implementar cursos profissionalizantes em escolas da rede estadual, 

principalmente nas escolas rurais. 

▪ Inserir computadores nas escolas para aulas diferenciadas e experimentais, 

conforme a BNCC diz fazer parte da grade curricular: "viabilizar o acesso 

dos estudantes às bases científicas e tecnológicas". 

▪ Inserir hotspots com internet aberta na praça da cidade para garantir o 

acesso aos estudantes que não possuem acesso à internet. 

▪ Promover cursos técnicos variados nas redes de ensino públicas. 

▪ Proporcionar formação profissionalizante e voltada para a educação do 

campo na comunidade pomerana de Francisco Corrêa (Mata Fria), no 

município de Afonso Cláudio.  

▪ Proporcionar para as escolas de ensino noturno a prioridade de 

investimentos, monitoramento e oferta de capacitação profissional 
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PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Descentralização do atendimento do CREFES para região do Caparaó, 

permitindo acesso das pessoas com deficiência de modo mais efetivo e 

menos desgastante devido à distância para locomoção. 

▪ Inserção de equipe multiprofissional nas unidades básicas de saúde como 

assistente social e psicólogo. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Aprimorar a organização e adicionar insumos e funcionários visando a 

melhora na realização de exames gerais.  

▪ Cursos de Saúde Popular nas escolas ou praças dos municípios da região. 

▪ Garantir maior acompanhamento na unidade básica da comunidade de 

Holandinha, por meio de profissionais qualificados. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Construção de um novo hospital regional (com várias especialidades 

médicas), para que população, não venha se consultar na Grande Vitória.   

▪ Criação Centro de tratamento intensivo no Hospital Apóstolo Pedro, em 

Mimoso do Sul. 

▪ Criar um Hospital Regional em Cachoeiro de Itapemirim para atender à 

população do Sul. 

▪ Implantação de um Centro de Especialidades Regionais - CRE, na região. 

▪ Realizar pesquisas que visem a entender o comportamento, as taxas de 

morbidade e mortalidade dos usuários do SUS, em específico as 

juventudes. 

  

SAÚDE 
INTEGRAL 

ÁREA ESTRATÉGICA 
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MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Cofinanciamento Estadual da RAPS em todos seus pontos de acesso.  

Cofinanciamento de Equipes multiprofissional, de CAPS, implantação e 

funcionamento de SRT. E ampliação dos leitos se SM e CAPS  

▪ Construção de um Novo Hospital Regional de Saúde - Silvio Avidos - 

Colatina/ES. 

▪ Criação de um novo hospital regional (com várias especialidades médicas) 

na região, para que a população não precise vir até Grande Vitória se 

consultar. 

▪ Implantação de um Centro de Especialidades Regionais - CRE, na região. 

▪ Informatização e implantação Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas 

Unidades de Saúde Básica de Colatina para melhor prestação de serviço. 

MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Ampliar a oferta de consultas e exames especializados. 

▪ Construção de uma Unidade Básica de Saúde na sede do município de 

Anchieta. 

▪ Criação de UTI neonatal e profissionais especializados para o Hospital 

maternidade de Anchieta. 

▪ Transformar o Hospital do MEPES (em Anchieta) em um hospital de 

Referência para Pequenas Cirurgias. 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Ampliar a capacidade técnica das equipes de Atenção Básica com apoio 

técnico-assistencial de especialistas, agregando competência assistencial 

para o manejo de casos, e diminuindo encaminhamentos. 

▪ Apresentar plano de formação permanente de profissionais com educação 

popular destacando a atenção à saúde em situações de surtos, endemias 

e pandemias, e a assistência à mulher e à criança.   

▪ Aumentar a quantidade de médicos e a quantidade de consultas 

disponibilizadas à população nos postos de saúde. 

▪ Aumento de vagas para realizar exames e melhorar o atendimento a 

pacientes da oncologia. 

▪ Conclusão da obra no PA de Jardim América - Cariacica para melhora na 

infraestrutura e acolhimento das pessoas.   

▪ Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em todos os 

municípios da Região Metropolitana, a fim de garantir um espaço 

adequado para o cuidado em Saúde Mental da população. 
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▪ Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todos os municípios 

da Região Metropolitana, a fim de garantir um espaço adequado para o 

cuidado da população. 

▪ Construir instrumentos de procedimentos operacionais padrão de gestão 

gerencial e clínica voltados para a melhoria contínua da qualidade da 

atenção à saúde, em especial da mulher e da criança. 

▪ Criação de Centro Regional de Especialidades - CRE, em cada município 

da Grande Vitória, visando a desafogar o CRE Metropolitano de 

Cariacica/ES. 

▪ Criar aplicativo ES SAÚDE onde o cidadão teria acesso rápido a consultas 

já marcadas, agendamento de futuras consultas e outras facilidades ao 

acesso à saúde, interligado aos municípios. 

▪ Criar capacidade epidemiológica para o enfrentamento das principais 

causas de morbidade, acesso a epidemiologia, política de rastreamento de 

contatos, e celeridade na disponibilização de dados. 

▪ Criar grupo de criação, análise, acompanhamento e controle de 

indicadores de avaliação de processos gerenciais e assistenciais com 

orientação das ações adotando a lógica de gerenciamento de projetos. 

▪ Criar programa de qualificação EAD para trabalhadores recém 

ingressantes no SUS, com objetivo de apresentar o setor Saúde e a Rede 

SUS-ES, focando nas áreas de Gestão, Vigilância e Assistência à Saúde 

▪ Criar programas de acompanhamento de dados clínicos entre paciente e 

unidades de saúde, proporcionando acesso de cada cidadão ao seu 

prontuário de forma eletrônica. 

▪ Criar sistemas informatizados de integração entre a atenção básica 

realizada na UBS e os atendimentos clínicos especializados realizados em 

outras instituições do SUS, centralizando as informações. 

▪ Dar celeridade à construção do Hospital Geral de Cariacica. 

▪ Definir ou reformular linha de atenção à saúde da mulher e da criança em 

relação ao planejamento reprodutivo, pré-natal, parto, recém-nascido e 

puerpério.  

▪ Desenhar e implementar política de Educação Permanente em Saúde 

(EPS).  

▪ Diagnóstico de necessidades e demandas em saúde para definir a carteira 

de serviços e implementar nas unidades. 

▪ Efetivar e formular novas linhas de cuidado, coordenadas pela AB. 

▪ Estrutura para diagnóstico humano e animal do esporotricose. Programa 

de controle da disseminação desta doença entre animais. Oferta de 

tratamento de humanos e animais. 

▪ Fomentar o aprimoramento da saúde básica junto aos municípios. 
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▪ Fortalecer programas de saúde mental, proporcionando técnicas de 

terapia humanizadas. 

▪ Fortalecimento da Atenção Básica e consolidação da Rede de Atenção à 

Saúde, com ações em um número determinado de UBS, buscando 

produzir efeito-demonstração. 

▪ Garantir a implementação efetiva de protocolos clínicos na Atenção Básica. 

▪ Garantir a implementação efetiva de protocolos clínicos, com investimento 

em equipe técnica, profissional, equipamentos e insumos em padronizar 

condutas clínicas baseadas na melhor evidência disponível. 

▪ Garantir financiamento e ampliação das representações dentro dos 

conselhos e instituir comunicação direta e regular destes com a 

administração central. 

▪ Gerenciamento das carteiras de serviços e práticas dos profissionais de 

saúde identificando capacidade instalada da AB (Atenção Básica), serviços 

disponibilizados e comunicar à população. 

▪ Implantar um Centro de Especialidades Médicas em cada município da 

Região Metropolitana. 

▪ Implantar um programa de controle de surtos epidemiológicos iminentes, 

executando ações de vigilância em saúde permanentes nas fronteiras de 

portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. 

▪ Implementação de estudo técnico referente ao reuso dos filtros das 

máquinas de hemodiálise. Na Europa, desde a década de 80, os filtros 

dessas máquinas são descartáveis. 

▪ Implementar conselhos gestores nas unidades centrais, 

independentemente do nível de atenção, instituindo Educação 

Permanente sobre participação social e cogestão na saúde. 

▪ Informatizar a atenção primária, com a criação de prontuário eletrônico da 

história clínica do paciente, facilitando o trabalho da atenção especializada 

na resolução clínica das morbidades 

▪ Instalar uma base do SAMU na UPA de Castelândia (Jacaraípe), assim 

acelerará a resposta para moradores de Feu Rosa, Jacaraípe, Nova Almeida 

e adjacências. 

▪ Instituir política de Promoção de Saúde, com agenda legislativa, 

fortalecendo a comunicação estratégica em saúde pública, com incentivo 

financeiro a implantação e implementação de programas.  

▪ Instituir sistema de informação com identificador único por indivíduo, 

instituindo Conjunto Mínimo de Dados e painel de controle municipal, 

análise de dados, com a informação voltando para a ponta. 

▪ Instituir sistema de níveis de alerta para a Covid-19. 

▪ Integração do sistema de consultas, vacinas e exames. 
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▪ Investimento em profissionais de Psiquiatria e Psicologia. Esses 

profissionais não existem mais na atenção primária. 

▪ Mapear a mancha de cobertura geográfica das equipes de saúde no 

território, identificando vazios sanitários e vulnerabilidades para expandir 

Atenção Básica, implantar estrutura física e recrutar equipes da Estratégia 

Saúde da Família (ESF).  

▪ Melhorar a Regulação em Saúde para reduzir ou eliminar o estoque de 

filas para procedimentos, consultas e internações, usando mecanismos de 

teleconsultoria, redução de absenteísmo, protocolos e guias. 

▪ Que postos de saúde funcionem até às 00:00h para desafogar o P.A 

(Pronto Atendimento). 

▪ Prêmio INOVES exclusivo para a área da Saúde. 

▪ Realizar contratações de insumos e prestadores orientadas a resultados 

em saúde. 

▪ Realizar levantamento de estrutura e dos equipamentos, existência e 

condições, e garantir investimentos para a construção e aquisição para a 

efetiva atenção à saúde perinatal ao binômio mãe e filho. 

▪ Realizar o Cofinanciamento Estadual da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) a fim de estruturar a rede de cuidado em Saúde Mental, em especial 

os CAPS - Centros de Atenção Psicossocial. 

▪ Reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todos os 

municípios da Região Metropolitana, a fim de garantir um espaço 

adequado para o cuidado da população. 

▪ Treinar, capacitar e motivar a força de trabalho da saúde, mapeando e 

planejando a força de trabalho, levantando as necessidades de 

treinamento, implementando incentivos monetários e não-monetários. 

MICRORREGIÃO: NORDESTE 

▪ Construção do Novo Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São 

Mateus. 

▪ Criação de um novo hospital regional (com várias especialidades médicas) 

na região, para que a população da região, não precise vir até Grande 

Vitória se consultar. 

▪ Implantação de um Centro de Especialidades Regionais - CRE, na região. 

▪ Modernizar com o apoio do Estado as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

dos bairros da periferia de São Mateus e do balneário de Guriri, com 

infraestrutura e tecnologia e adquirir ambulância para todas as UBS. 
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MICRORREGIÃO: NOROESTE 

▪ Investimento na implementação de ações e serviços para a RAPS, CAPS, 

leitos em HG é uma APS capacitado e articulada com a rede de saúde 

mental. 

MICRORREGIÃO: RIO-DOCE 

▪ Centro regional de especialidades em Linhares para evitar o deslocamento 

da população para a Grande Vitória. 

▪ Construção da unidade de saúde Novo Horizonte - Linhares com estrutura 

ampla pela SESA e que o município de Linhares adquira o terreno. 

▪ CRE- Centro Regional de Especialidades de Linhares para realização de 

consultas e exames de especialidades, evitando deslocamento da 

população para a Grande Vitória. 

▪ Criação de um novo hospital regional (com várias especialidades médicas) 

na região, para que a população da região, não precise vir até a Grande 

Vitória se consultar. 

▪ Implantação de hospital regional em Linhares. 

▪ Implantação de um Centro de Especialidades Regionais - CRE, na região. 

▪ Melhorar o atendimento, aumentar a quantidade de profissionais nos 

Postos de Saúde e valorizar o servidor da saúde. 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Atendimento voltado a pacientes renais crônicos na região.  

▪ Criar nas UBS do Município de Domingos Martin, o cargo de psicólogo, 

pois há grande número de pessoas com transtornos mentais e o serviço 

de saúde mental não tem profissionais suficientes. 

▪ Criar serviço de CAPS AD, devido ao excesso de indivíduos usuários de 

álcool na região. Também é necessário o CAPS II, pois existe um grande 

número de pessoas com transtornos mentais.  

▪ Implantação de um Centro de Hemodiálise em Venda Nova do Imigrante. 

▪ Implantar um programa para que ocorra atendimentos gerais nas áreas 

rurais. 

▪ Implementação de um programa de saúde mental para o município de 

Laranja da Terra. 
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PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Asfaltamento entre Guaçuí e a comunidade de Santo Antônio, na Zona 

Rural do município.  

▪ Melhorar a infraestrutura das estradas do interior, para assim poder escoar 

a produção, e fazer com que os cidadãos tenham melhores condições de 

locomoção 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Ampliar e asfaltar as estradas principais da zona rural de Santa Leopoldina, 

garantindo assim o escoamento de produtos de forma segura. 

▪ Asfalto da Rodovia de Itaguaçu a São Roque do Canaã (passando pelo 

Distrito de Itaçu). 

▪ Caminhos do Campo para Sobreiro (Distrito de Itaguaçu) 

▪ Concluir a pavimentação da Rodovia ES - 357 ligando Itaguaçu a São 

Roque do Canaã, passando pelo distrito de Itaçu.  

▪ Contorno em Santa Teresa, possibilitando que os caminhões pesados não 

passem pelo Centro Histórico, evitando que tenhamos a contínua 

destruição do patrimônio arquitetônico, cultural e histórico.  

▪ Investimento em melhorias na estrada que liga Caramuru a Santa 

Leopoldina, para melhorar o acesso da população a essa via.  

▪ Realizar o calçamento das ruas das comunidades rurais de Santa 

Leopoldina. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Apoio à implantação do Porto Central 

▪ Apoio à implantação ramal ferroviário Anchieta X Presidente Kennedy 

▪ Aproveitamento da linha férrea Cachoeiro/Vitória para trens de passageiro 

e de carga. 

▪ Conclusão do Contorno de Cachoeiro. 

▪ Construção da Estrada do Caramba. 

INFRAESTRUTURA 
PARA CRESCER 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 



116 
 

▪ Construção de um aeroporto regional (microrregião Central Sul), para 

movimentação de cargas e passageiros. 

▪ Criação na região sul do Estado de uma linha férrea que conecte os 

municípios da região, para transporte público. 

▪ Implantar micros centrais geradoras de energia, na Região Central Sul, que 

é rica em água e pequenos potenciais hidrelétricos.  

▪ Implementação de mecanismos para captação e reaproveitamento da 

água em prédios públicos estaduais e, principalmente, nas escolas da rede 

estadual. 

▪ Incentivar voos para Cachoeiro de Itapemirim, melhorando o Aeroporto. 

▪ Pavimentação do trecho compreendido entre o trevo da BR 101 até a sede 

do município de Atílio Vivácqua. 

▪ Pavimentação do trecho compreendido entre trevo da BR 101 até o 

município de Presidente Kennedy. 

▪ Pavimentação do trecho compreendido entre o trevo da BR 10 até a sede 

do município de Mimoso do Sul. 

▪ Reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro. 

MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Ampliação com acostamento da ES - 080 – Colatina/São Roque/Santa 

Teresa.  

▪ Ampliação com acostamento ES-248 e ES-356 (Colatina x Marilândia).  

▪ Ampliação do Aeroporto de Colatina. 

▪ Caminho do Campo, de Escola Agrícola a São Pedro Frio (Colatina/ES). 

▪ Caminhos do Campo Boapaba a Baunilha / Colatina. 

▪ Caminhos do Campo Santa Joana / Itaimbé (Colatina) - ES  446 – a Itaguaçu 

-ES - 164. 

▪ Centro de Apoio da Notaer em Colatina, junto ao Aeroporto de Colatina. 

▪ Construção de um aeroporto regional (microrregião Centro-Oeste), para 

movimentação de cargas e passageiros. 

▪ Construção do Anel Viário Sul, em Colatina. 

▪ Construir a Terceira Ponte de Colatina. 

▪ Contorno na sede de São Gabriel da Palha, a fim de minimizar o trânsito 

pesado das áreas residenciais da cidade. 

▪ Elaborar um plano de canalização do trecho urbano do Rio Doce, criando 

condições de navegabilidade, como atracadouros, passarelas, pequenos 

cais e implantação de transporte fluvial.  

▪ Investimento na rede de esgoto de Colatina para ser 100% tratado. 

▪ Pavimentação da via de acesso ao Aeroporto de Colatina. 

▪ Regularização fundiária no município de Colatina 
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MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Ampliar o Programa de Pavimentação Rural. 

▪ Auxiliar e contribuir para que empresas, condomínios e setores públicos 

instalem placas fotovoltaicas de energia solar em seus imóveis, visando à 

economia e à sustentabilidade. 

▪ Contemplar o trecho entre a ES-146 (Alfredo Chaves) e a sede da 

comunidade de Ibitiruí (Alfredo Chaves) com pavimentação asfáltica pelo 

Programa Caminhos do Campo. 

▪ Contemplar o trecho entre a sede do município de Alfredo Chaves e a sede 

da comunidade de Quarto Território com pavimentação asfáltica pelo 

Programa Caminhos do Campo. 

▪ Construção de um anel rodoviário duplicado ou duplicação das rodovias 

existentes ligando a BR-101 Sul até a BR-262.  

▪ Contemplar o trecho entre a ES-146 (Alfredo Chaves) até a sede da 

comunidade de São Bento de Batatal (Alfredo Chaves) com pavimentação 

asfáltica pelo Programa Caminhos do Campo. 

▪ Contemplar o trecho entre a sede do município de Alfredo Chaves até a 

sede da comunidade de Gavião com pavimentação asfáltica pelo 

Programa Caminhos do Campo. 

▪ Criação do contorno e asfaltamento da estrada que liga Piúma ao Distrito 

de São João de Ibitiba e Itinga. 

▪ Efetuar o recapeamento completo e a construção de acostamento na ES-

146 entre a BR-101 Sul e a sede do município de Alfredo Chaves. 

▪ Executar o projeto da Rodovia do Contorno de Anchieta. 

▪ Fazer sistemas de captação de água da chuva nos prédios públicos. 

▪ Parceria com empresas e condomínios para que façam a captação de água 

da chuva para ser reutilizada.  

▪ Pavimentação das estradas rurais do município de Anchieta. 

▪ Recapear a ES-146, trecho Jabaquara Anchieta. 

▪ Reestruturar a ES-146, que liga o balneário de Ubu (em Anchieta) à BR-101 

▪ Reestruturar e modernizar as empresas de saneamento e ampliar seus 

serviços.  

▪ Revitalizar e ampliar as estradas do Programa Caminhos do Campo. 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Acesso da população em situação de vulnerabilidade social ao transporte 

público. 

▪ Ampliação da área portuária na Região da Grande Vitória.  

▪ Ampliação do serviço de esgotamento sanitário. 



118 
 

▪ Ampliação e repavimentação da ES-010 para melhor fluxo de veículos.   

▪ Ampliar a coleta a todos os bairros da Região Metropolitana. 

▪ Ampliar a infraestrutura rodoviária municipal e rural do Estado, para 

transporte de passageiros. 

▪ Ampliar a rede de monitoramento da qualidade da água, incluir novos 

parâmetros físicos e biológicos. 

▪ Ampliar as campanhas sobre coleta seletiva. Isto permite diminuir o lixo 

nos rios e oceano, evita inundações e assoreamento dos rios 

▪ Ampliar os ecopostos nos bairros e dar cursos para os recicladores.  

▪ Aumento da infraestrutura para mobilidade com bicicletas. 

▪ Ciclovia de Campo Grande até a Segunda Ponte, divisa com Vitória. 

▪ Ciclovia no trecho de Setiba a Muquiçaba, Guarapari. 

▪ Construção de ciclovia entre os bairros Setiba e Centro, em Guarapari. 

▪ Construção de linha de metrô que atenda aos 7 municípios que compõem 

a Região Metropolitana de Vitória, iniciando por uma que interligue 

Guarapari, Vila Velha, Vitória e Serra. 

▪ Construção de passarelas para pedestres no trecho urbano da BR-101, na 

Serra, principalmente na região de Carapina. 

▪ Construção de um terminal metropolitano de ônibus de integração na 

cidade de Vitória, considerando a integração dos ônibus municipais da 

Capital ao sistema Transcol. 

▪ Construção de viadutos nos trevos de Alto Lage e na saída da Rodovia 

Leste/Oeste (BR-262), em Cariacica. Engarrafamentos constantes nas 

regiões. A construção de viadutos pode desafogar o trânsito. 

▪ Construção de viadutos, passagens de nível e passarelas nas principais 

avenidas. 

▪ Construir um terminal rodoviário interestadual na Serra, com linhas 

intermunicipais para cidades do Sul do Estado e fora do Estado. 

▪ Construir um viaduto ou passagem de nível no cruzamento da Av. Norte- 

Sul com Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, na Serra. 

▪ Corrigir e aprimorar o sistema atual de controle dos semáforos, tornando-

o mais efetivo e inteligente em uma visão "metropolitana". 

▪ Criação de programa de habitação social estadual. 

▪ Criação de programas de habitação social que possibilitem o acesso às 

populações em áreas de risco. 

▪ Criar campanhas publicitárias de humanização dos usuários nos terminais 

urbanos, conscientizando e motivando o uso do transporte público. 

▪ Criar parcerias com as prefeituras da Região Metropolitana para obrigar 

moradores que possuem rede de esgoto fazer a ligação com a rede na 

rede de esgoto pública, com objetivo de despoluir os canais das cidades. 
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▪ Criar política de incentivo para quem deseja morar perto do trabalho. 

▪ Criar uma linha de financiamento para retrofit, para os prédios 

abandonados e subutilizados do Centro de Vitória, com ênfase nos 

empreendimentos habitacionais de Interesse Social. 

▪ Criar uma linha de ônibus ligando Praia Grande para o Centro de Fundão, 

via Rod. ES-124 e ES-261. 

▪ Desenvolver ações constantes no programa estadual de resíduos sólidos, 

incluindo coleta seletiva de resíduos, para promover a limpeza dos 

rios/oceano. 

▪ Instalar fiação subterrânea por toda Ilha de Vitória, acabando assim com 

os postes e o exagerado amontoado de fios que atravessam todas as ruas 

da capital. 

▪ Despoluição e revitalização do Canal Garanhuns. 

▪ Educação acerca da reciclagem e compostagem para redução da produção 

de lixo. 

▪ Esgotamento sanitário em diversos bairros de Cariacica.   

▪ Esgoto 100% tratado. 

▪ Fomentar a criação de entidades regionalizadas de execução de trabalhos 

de reciclagem. 

▪ Fortalecer a CESAN. 

▪ Garantir recursos para conclusão da obra do eixo viário Trevo de Carapina, 

na Serra. 

▪ Garantir recursos para conclusão das obras do eixo viário rodoviário 

Contorno do Mestre Álvaro. 

▪ Gostaria que os valões de Cariacica voltassem a ser rios limpos. 

Principalmente no Bairro Oriente, que poderia se tornar ponto turístico, 

pois está localizado em um ponto estratégico do município. 

▪ Implantação de mais postes de luz e a troca das lâmpadas queimadas. 

▪ Implantação de rede de drenagem no bairro de Bento Ferreira, em Vitória. 

▪ Implantação do rodízio de veículos, como ocorre no município de São 

Paulo. 

▪ Implantação do Sistema Aquaviário. 

▪ Implantar corredores metropolitanos de transporte coletivo na Grande 

Vitória, utilizando avenidas exclusivas para essa finalidade.    

▪ Implantar linha de metrô na parte continental da Grande Vitória, 

principalmente na região norte, em crescimento, como alternativa à 

barreira geológica na Ilha de Vitória, integrada ao aquaviário. 

▪ Implementação de uma linha ferroviária na Região Metropolitana, como 

VLT, monotrilho ou aeromóvel, para melhorar a locomoção da região. 
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▪ Incentivar a instalação de ETAs - Estações de Tratamento de Esgoto e ETEs 

- Estações de Tratamento de Água, com energia solar. 

▪ Incentivar o serviço de barco dos catraieiros locais. 

▪ Incluir mais ecopostos de coleta seletiva dos resíduos e renda para os 

recicladores.  

▪ Instalação do metrô de superfície, ao menos entre Serra e Vitória. 

▪ Instalar painéis eletrônicos de informação nos terminais urbanos 

▪ Investimento na malha ferroviária intermunicipal e inter-regional, 

favorecendo a circulação dos pequenos agricultores e seus produtos, o 

turismo e a sustentabilidade.  

▪ Ligação da Avenida Perimetral, ligação da alça da Terceira Ponte até as 

proximidades do Shopping Boulevard. 

▪ Ligação do esgoto particular na rede pública de saneamento. 

▪ Manutenção, implantação de pontos de parada de coletivos com 

cobertura. 

▪ Melhorias na qualidade do material usado no recapeamento asfáltico das 

grandes avenidas. 

▪ Pavimentar a Rodovia ES- 264, entre Nova Almeida e Serra-Sede. 

▪ Pesquisar/propor correções dos gargalos e horários de maior lentidão 

▪ Planejar programas de habitação de interesse social, nos moldes da antiga 

COHAB, priorizando construção de residências tipo casa para a população 

de grupos vulneráveis à pobreza. 

▪ Precisamos de vans para transportar passageiros em pontos específicos da 

capital, locais onde possuem maiores polos comerciais. 

▪ Priorizar a reutilização dos efluentes industriais, e de ETES e ETAS, 

principalmente em épocas de déficit hídrico nos rios e mananciais. 

▪ Programa social de financiamento para pessoas de baixa renda que 

querem morar perto do trabalho.  

▪ Projeto de obra já está pronto com aproximadamente 18 km de extensão, 

que irá ligar trecho da Rodovia ES-388, entre Xuri, em Vila Velha, e a BR-

101, em Amarelos.  

▪ Proposta de novo eixo viário que fará integração da ES-388 à Rodovia do 

Sol. 

▪ Realizar a dragagem do Rio Reis Magos, em sua foz entre Nova Almeida 

(Serra) e Praia Grande (Fundão) 

▪ Realizar campanha para diminuir o uso de carros na capital e incentivar o 

uso do transporte público. 

▪ Realizar o mapeamento das áreas de risco e apoio financeiro aos 

municípios para a criação de conjuntos habitacionais. 
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▪ Realizar uma intervenção de integração cicloviária entre a Av. Vale do Rio 

Doce (Cariacica) e a Ponte Florentino Ávidos (Vitória X Vila Velha).  

▪ Reativar o serviço do ônibus seletivo. 

▪ Recapeamento de toda a malha viária estadual. 

▪ Reduzir o número de semáforos do município de Vitória. 

▪ Revitalização dos morros de Vitória, Vila Velha e Cariacica. 

▪ Revitalização e desassoreamento do Canal Guaranhus - Vila Velha. 

▪ Rodoviária em Cariacica, ampliando a concorrência na área do transporte. 

▪ Saneamento básico para Santa Mônica, Guarapari. 

▪ Sincronização dos sinais de trânsito na Grande Vitória. 

▪ Urbanização do Canal da Costa (Canal de Garanhuns), já que ele tem 

projetos e orçamento. 

▪ Utilização de ônibus "sanfona" com ar-condicionado, para todos os 

horários de pico, devido às altas temperaturas e aglomerações nos pontos 

de ônibus nesses horários. 

▪ Utilização de prédios públicos vazios para habitação destinada a pessoas 

de baixa renda. 

MICRORREGIÃO: NORDESTE 

▪ Ampliar a pista do Aeroporto de São Mateus, e construção do terminal de 

passageiros. 

▪ Apoio do Estado para implantação do Porto Petrocity na cidade de São 

Mateus.  

▪ Asfaltamento da Rodovia ES-010, Trecho Mariricú a Barra Nova - São 

Mateus 

▪ Asfaltamento da Rodovia ES-422 Trecho BR-101 (Ufes) a Santana 

(Conceição da Barra). 

▪ Asfaltar o Contorno de Pinheiros. 

▪ Conclusão da obra de contenção da erosão marítima na Praia da 

Guaxindiba, em Conceição da Barra - ES. 

▪ Construção de um aeroporto regional (microrregião Nordeste), para 

movimentação de cargas e passageiros. 

▪ Implantar mobilidade urbana na região central de São Mateus, fazendo 

faixas exclusivas para ônibus nos locais de trânsito intenso e nas rodovias 

estaduais que cortam a cidade. 

▪ Obra de proteção costeira na Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra. 

▪ Pavimentação asfáltica da Rodovia ES-422, trecho entre a Avenida do 

Conhecimento (Ufes) a Santana (entroncamento da ES-421 na altura da 

ETA da CESAN). 
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▪ Pavimentação de todas as vias do bairro Guriri. Com o apoio do Detran, 

fazer a sinalização das ruas com placas e faixas. 

▪ Projeto arquitetônico do terminal rodoviário de São Mateus na área fora 

da região central, se possível na lateral da BR-101. 

▪ Realizar a concessão do SAAE para a CESAN, visando a investimentos no 

tratamento de água e esgoto no município de São Mateus.  Incluir a cidade 

no Marco Legal do Saneamento do Governo Federal. 

▪ Realizar estudos em áreas do Governo do Estado na cidade de Conceição 

da Barra e fazer projeto do terminal rodoviário. 

MICRORREGIÃO: NOROESTE 

▪ Asfaltamento da estrada de Mantenópolis a Barra de São Francisco.  

▪ Criação de rede de esgoto em Ecoporanga - Bairro Vila Palmeiras, 

popularmente conhecido como Zeca Bilin. 

▪ Manutenção do asfalto de Mantenópolis a Alto Rio Novo. 

▪ Proteção e conservação das nascentes de água. Saneamento básico no 

Distrito de Santa Luzia de Mantenópolis. 

MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Asfaltamento da Rodovia ES-360, que liga Rio Bananal x Governador 

Lindenberg, com percurso de 13,4 km 

▪ Construção de moradias populares no município de Linhares. 

▪ Melhorar as estradas de acesso a Linhares. A BR que liga Colatina a 

Linhares está horrível e perigosa. 

▪ Melhorias nas estradas do interior de Rio Bananal para o escoamento da 

produção do pequeno agricultor.  

▪ Pavimentação da Rodovia ES-358, ligando Linhares a Vila Valério. 

▪ Realizar o tratamento dos esgotos. 

▪ Reforma da ES-124, especialmente no trecho que liga a BR-101 à sede do 

município de Aracruz. 

▪ Reforma da Rodovia ES-248, principalmente, no trecho entre a Ponte do 

Rio Pequeno, em Linhares, ao trevo de acesso ao município de Marilândia.  

▪ Reforma na pavimentação da Rodovia ES-245, entre Linhares e Rio 

Bananal, incluindo acostamento nas laterais e abrigo de ônibus. 

  



123 
 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Aplicar o Programa "Caminhos do Campo" em regiões como a Serra dos 

Adame, em Laranja da Terra, local fortemente afetado quando chove, não 

tendo condições de acesso. 

▪ Aumentar a iluminação em lugares mais afastados, como roças, para evitar 

assaltos ou outros tipos de violências.  

▪ Aumentar a quantidade de acostamentos das estradas rurais, para evitar 

acidentes. 

▪ Averiguação das estradas rurais duas vezes ao ano. 

▪ Calçamento da Estrada que vai de Biriricas até o Boqueirão do Thomas. 

▪ Expandir o abastecimento de água e esgoto por meio da CESAN a todos 

moradores. 

▪ Implantação de ciclovia em Afonso Cláudio, com intuito de facilitar o 

trajeto de pessoas que usam bicicletas para uso de trabalho, lazer e 

esporte. 

▪ Implementar mais obras do Programa Caminhos do Campo, em regiões 

de maior potencialidade. 

▪ Investimento na logística portuária, ampliando a exportação e importação  

▪ Maior investimento nas estradas, renovando-as e expandindo para 

diminuir o número de acidentes.   

▪ Melhoramento das estradas na região da Mata Fria (Francisco Corrêa - 

Afonso Cláudio) por meio do Programa Caminhos do Campo, para que o 

escoamento das produções para a Ceasa seja mais seguro e eficaz. 
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PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Realização de concurso público para o IDAF - Instituto de Defesa 

Agropecuária e Florestal do ES, para as áreas técnicas e administrativas, 

melhorando o atendimento para a sociedade. 

▪ Reorganização das carreiras dos Servidores do IDAF, com transformação 

para o cargo de Fiscal Agropecuário e Técnico de Fiscalização 

Agropecuária, valorizando o trabalho para o setor do agronegócio. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Criar programas para que os cidadãos possam exigir nota fiscal com 

incentivos. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Elaborar criação de fundos financeiros de destinação de multas e fianças 

oriundas de infrações cometidas por cidadãos em território capixaba, 

vinculados à área de governo afetada pela infração. 

▪ Elaborar um projeto de lei instituindo gratificação anual por produtividade 

para os servidores públicos de carreira. 

▪ Investimentos na reestruturação do IDAF, com reforma da sede dos 

Escritórios e Postos de Atendimento, visando a acessibilidade dos 

produtores. 

▪ Reorganização das carreiras dos Servidores do IDAF, com transformação 

para o cargo de Fiscal Agropecuário e Técnico de Fiscalização 

Agropecuária, valorizando o trabalho para o setor do agronegócio. 

  

GESTÃO PÚBLICA 
INOVADORA 

ÁREA ESTRATÉGICA 
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MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Fazer convênios entre empresas de farmácias, academias, planos de saúde, 

entre outros para que os funcionários do Estado tenham benefícios de 

desconto dos produtos, ou pagamento de consignados. 

MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Aumentar a fiscalização das empresas para não haver sonegação fiscal. 

▪ Extinguir os cargos comissionados dentro dos órgãos estaduais. 

▪ Realizar concurso público para o INCAPER para suprir o déficit de técnicos 

no órgão em todo o Estado. 

▪ Reorganização das carreiras dos servidores do Idaf, com transformação 

para o cargo de Fiscal Agropecuário e Técnico de Fiscalização 

Agropecuária, valorizando o trabalho para o setor do agronegócio. 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Abrir seleção de DT's na administração pública para quem não tem 

experiência profissional. 

▪ Ações de inclusão e transparência e dotar bibliotecas de órgãos públicos 

com acesso tecnológico para busca otimizada à informações 

governamentais 

▪ Ampliação do quadro de auditores e servidores do quadro administrativo 

da secretaria da fazenda - realização de concursos público. 

▪ Ampliação dos postos de arrecadação das dívidas do Estado. 

▪ Apresentar projeto de inserção na gestão pública de ferramentas e 

metodologias de gestão da melhoria contínua da qualidade, compondo-

se núcleo governamental e por secretaria com apoio a municípios.  

▪ Aumento de salário para todas as categorias de servidores do estado, 

tendo em vista a defasagem salarial. 

▪ Capacitação dos gestores públicos, em cargo de liderança, na área de 

tecnologia e inovação. 

▪ Capacitar os servidores através da ESESP na área de tecnologia e inovação 

de sistemas de gestão, para melhorar os projetos elaborados para o 

INOVES. 

▪ Construção de um Centro Administrativo (como existe em Belo Horizonte, 

onde estão reunidas todas as secretarias de Estado), visando a 

concentração de todas as secretarias de estado, em um único lugar. 
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▪ Criação de mecanismos de participação popular no acompanhamento das 

entregas pactuadas com as comunidades, e ferramentas para ouvi-las nas 

suas reinvindicações. 

▪ Criar incentivos fiscais para empresas que incentivem o primeiro emprego 

de jovens a partir de 18 anos. 

▪ Criar um curso de nível superior em Administração Pública. 

▪ Criar um órgão de controle das associações comunitárias em cada 

município, permitindo transparência no uso e administração dos bens 

públicos das comunidades. 

▪ Distribuição de cargos comissionados respeitando em cada órgão o 

mínimo constitucional a ser preenchido por cargos efetivos. 

▪ Elaborar uma cartilha impressa, com os mecanismos de controle social 

para os servidores com os temas Governança, Governabilidade e 

Accountability. 

▪ Extinção do jeton, pagos aos conselhos e órgãos consultivos do Estado. 

▪ Extinguir isenções fiscais a grandes empresas. 

▪ Formação científica dos cargos comissionados (chefias) e seu currículo, de 

acordo com a área de atuação 

▪ Fornecer ao servidor público estadual assistência gratuita a psicológico, 

psiquiátrica e social, tendo em visto que a pandemia deixou muitos 

servidores doentes e com depressão. 

▪ Fortalecer as iniciativas do INOVES, aumentar os recursos financeiros e 

quantidade de premiados destinados às inovações na gestão pública 

capixaba. 

▪ Funções gratificadas por critérios da meritocracia, como princípio 

orientador das políticas e práticas de gestão de pessoas, de modo a 

direcionar as decisões para o merecimento. 

▪ Implantação da gestão para inovação por meio ao apoio a iniciativas 

inscritas no Prêmio Inoves, e as já inscritas em anos anteriores, e que 

podem ser desenvolvidas pela administração.  

▪ Implantação e ampliação do teletrabalho no executivo estadual, tendo em 

vista os bons resultados alcançados, durante a pandemia.  

▪ Implantar a meritocracia na avaliação de performance dos servidores. 

▪ Implementar pesquisas das universidades (IFES, UFES, MULTIVIX, outras) 

relacionadas à construção sustentável em políticas públicas. 

▪ Incentivar a qualificação dos servidores por meio da realização dos cursos 

de Mestrado e Doutorado. 

▪ Investimento em tecnologia nos órgãos públicos. 

▪ Investir nas unidades de informação dos órgãos. 
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▪ Investir no pessoal do IDAF garantindo salário mínimo profissional 

conforme formação e cursos de capacitação constantes. 

▪ Mais servidores de TI e mais investimento em tecnologia nos órgãos 

públicos.  

▪ Melhoria na estrutura de carreiras, para corrigir distorções e 

vulnerabilidades em cargos de mesma natureza e atribuições, adotando-

se um critério mais equitativo.  

▪ Melhoria na qualidade de vida do servidor público. 

▪ Oferecer cursos de nível superior, graduação, e pós-graduação, mestrado 

e doutorado na ESESP-ES. 

▪ Pagamento de bônus, por desempenho e metas alcançadas pelo 

funcionário público. 

▪ Parcerias com instituições de ensino superior para capacitação dos 

servidores municipais e estaduais. 

▪ Promover mais cursos de capacitação, assim como cursos de pós-

graduação, mestrado e doutorado, para os servidores públicos em geral. 

▪ Propostas às empresas, para ter descontos nos impostos desenvolvendo 

campanhas de apoio à população em situações de vulnerabilidade. 

▪ Reativar o programa Nota Premiada. 

▪ Redução do ICMS do gás de cozinha e da Gasolina. 

▪ Regulamentação e normatização do uso dos celulares funcionais do 

Estado, pelos servidores públicos (sem recebimento de sobreaviso e outros 

direitos, que não são pagos). 

▪ Revisar a accountability que está centrada no servidor público. 

▪ Revisar o conceito de transparência com foco na corrupção. 

▪ Serviços realizados através da internet e que tenha uma central para poder 

sanar nossas dúvidas. 

▪ Valorização dos servidores, com manutenção dos reajustes anuais. 

MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Curso de capacitação para servidores por região como: Linhares, 

Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, evitando o deslocamento para a 

Grande Vitória. 

▪ Implantação de setor de perícia médica do IPAJM para os servidores 

estaduais por regiões, evitando seus deslocamentos para Vitória. 
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MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Divulgação das Audiências Públicas nas escolas do Estado. 

▪ Fazer reuniões abertas aos cidadãos, apresentando onde a verba foi 

investida. 

▪ Reorganização das carreiras dos Servidores do IDAF, com transformação 

para o cargo de Fiscal Agropecuário e Técnico de Fiscalização 

Agropecuária, valorizando o trabalho para o setor do agronegócio.  



129 
 

 

 

 

PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Levar inovações e tecnologias a todos os ambientes, principalmente a dos 

negócios e no interior do Estado. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Construção de usina de soluções asfáltica asfalto frio, gerando empregos 

diretos e indiretos. 

▪ Instalação de indústrias de alta tecnologia, Indústria de ônibus elétrico e 

indústria de reparação de aeronaves. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Ampliar os mecanismos de comercialização da produção da região Central 

Sul. 

▪ Criação de linhas de crédito mais atrativas para os municípios da região, 

com juros diferenciados. 

▪ Criação de um Faça Fácil em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

▪ Fortalecimento das cadeias produtivas da região. 

MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Aquisição de uma nova área para polo industrial e tecnológico em 

Colatina, para a implantação de novas empresas de segmentos diversos. 

▪ Centro tecnológico em Colatina. 

▪ Cooperar na atração de investimentos ao município de São Gabriel da 

Palha, uma vez que é destaque de polo industrial têxtil da região. Trazendo 

inovação, convênios e incentivos. 

▪ Implantação de área de Tecnologia em Colatina, estilo Vale do Silício, com 

aquisição de área para esse tipo de empreendimento. 

  

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 
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MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Construção de usina de soluções asfáltica. 

▪ Investir em infraestrutura de Polos Empresariais, em parceria com os 

municípios. 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Criar mecanismos para diversificar os produtos capixabas. 

▪ Ações de orientação à investidores, empresários e microempresários para 

utilização de equipamentos e tecnologias sustentáveis nos projetos, para 

a proteção ambiental e a sustentabilidade. 

▪ Ampliar o mercado internacional de exportação de produtos capixabas, 

por meio de busca por novos mercados e de novas parcerias com outros 

estados. 

▪ Buscar a integração metropolitana para economia circular: gestão de 

estoque de farmácia, assistência social, vagas em creches para mães 

poderem deixar os filhos próximo ao trabalho, ciclovias, polícia 

▪ Capacitação para microempreendedores individuais e empresários de 

micro e pequenas empresas, para promover a ampliação das vendas de 

seus serviços e/ou produtos, por meio da melhoria dos negócios. 

▪ Criação de cursos de mídias sociais e digitais para a divulgação de 

trabalhos e projetos na internet. 

▪ Criação de cursos de rádio e áudio visual, fotografia e vídeos, redes sociais. 

▪ Criação de mais unidades do Faça Fácil, nos demais municípios da Grande 

Vitória, como Vitória e Vila Velha. 

▪ Criação de um polo industrial / comercial na Região 5 de Vila Velha em 

local de fácil acesso para os municípios adjacentes. 

▪ Criação de uma zona franca (como hoje existe em Manaus). 

▪ Criação por parte do Governo de um incentivo fiscal para a empresa 

Flexibras continuar no Estado. 

▪ Criar linhas de incentivo para as empresas adotarem meios modernos de 

processos produtivos e se informatizar, e capacitação para divulgar nas 

mídias. 

▪ Cursos para recicladores melhorarem a renda com seus produtos e 

orientá-los quanto a comercialização dos produtos obtidos com a coleta 

seletiva. 

▪ Destinar recursos para captação de empresas, e apoio as empresas locais 

focando em seu desenvolvimento. 

▪ Exigir como contrapartida a criação de novos postos de trabalho nos 

programas de incentivo fiscal ou subsídio na atração de novas empresas. 
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▪ Fomentar a implantação de novos núcleos de produção nas áreas 

alimentação, beleza, confecção, audiovisual e desenvolvimento WEB e 

produção Audiovisual, para atender aos empreendedores do ES. 

▪ Incentivar a inclusão de mão de obra de deficientes e de utilização de 

jovens aprendizes nos processos produtivos e administrativos. 

▪ Incentivar os consórcios entre empresas, e na busca por novos materiais, 

energias limpas, mercado do carbono, energias alternativas e sustentáveis, 

biocombustíveis. 

▪ Inclusão nos programas e projetos a serem contratados a variável 

ambiental e a sustentabilidade como prioritárias, para atingir o 

desenvolvimento sustentável, desde o início do processo. 

▪ Investir na política de trabalho e renda. 

▪ Regulamentar no município de Serra a cessão de áreas para fazer galpões 

e começar a gerar empregos no município. 

▪ Subsidiar a criação de projetos e a implementação de novas empresas e 

microempresas. 

MICRORREGIÃO: NORDESTE 

▪ Atração de novos empreendimentos para Microrregião Nordeste, de 

modo que os municípios não dependam tanto do Estado.  

▪ Atrair investimentos através de pequenas e médias empresas para o 

município de Conceição da Barra e se possível contratar mão de obra local. 

▪ Criação de um faça fácil em São Mateus, para atender a região. 

MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Construir junto aos municípios um plano de atração de investimentos, 

considerando as potencialidades de cada um. 

▪ Criação de uma Faça Fácil em Linhares, para atender a região. 

▪ Incentivar a implantação de empresas e microempresas na região de 

Linhares para geração de renda da população. 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Desenvolver e incentivar a criação de agroindústrias familiares nos 

municípios da região, as quais irão contribuir para o turismo rural e a 

geração de oportunidades e renda. 

▪ Garantir empregabilidade de menor aprendiz em cidades com o número 

menor que 10 mil habitantes. 

▪ Incentivar a criação da rota da fruta na região. Pois a mesma, apresenta 

um grande potencial na produção de diversas frutas.  
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PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Estabelecer um estímulo financeiro para as famílias manterem seus filhos 

matriculados na escola, com descontos caso a criança tenha notas baixas. 

▪ Implantação de albergue/abrigo regional para andarilhos que atenda os 

municípios do Caparaó.  

▪ Melhorar a educação escolar e integrar o jovem ao mercado de trabalho 

num momento precoce de sua vida. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Acolhimento institucional regional para crianças e adolescentes a ser 

tratado em nível Estadual, principalmente para os Municípios de pequeno 

porte I e II. 

▪ Acolhimento institucional regional para pessoas idosas, a ser tratado a 

nível Estadual, principalmente para Municípios de Pequeno porte I e II. 

▪ Aumentar o repasse do cofinanciamento Estadual para benefícios 

eventuais. 

▪ Aumento no Orçamento da SETADES/SUBABI, em especial nos valores 

repassados aos municípios para todos os pisos, com ênfase ao Benefício 

Eventual. 

▪ Buscar atendimento e uma casa de acolhimento á pessoas que sofreram 

violência sexual, física ou mental. 

▪ Capacitação gratuita em Santa Maria de Jetibá, para pessoas que 

ultrapassam a idade para participar do projeto adolescente aprendiz. 

▪ Construção / Implantação de um Serviço de Acolhimento Institucional para 

Idosos - Regional. 

▪ Instalar pontos de apoio e atendimento específico a pessoas que sofreram 

algum tipo de violência ou abuso, e tiveram seus direitos violados. 

▪ Precisamos de uma Delegacia da Mulher Regional. 

▪ Qualificação social e profissional para os usuários do SUAS (Sistema Único 

de Assistência Social), para inserção no mercado de trabalho. 

  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 



133 
 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL  

▪ Ampliação da Rede Abraço para região Central Sul. 

▪ Aumentar os mecanismos de fiscalização sobre a disponibilização e oferta 

de vagas de estágios das empresas privadas em cumprimento a Lei Nº 

11.788/2008. 

MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Capacitar os profissionais dos CRAS e CREAS para atendimentos básicos e 

simples que podem qualificar a intervenção dos profissionais no 

atendimento de famílias vulneráveis. 

▪ Propor que empresas prestadoras de serviços ao Estado e concessionárias 

contratem pessoas e situação de vulnerabilidade econômica e social. 

▪ Repasse do recurso do cofinanciamento do FEAS ao FMAS. Repasse 

regular e automático. 

MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Apoio às prefeituras na ajuda às associações sem fins lucrativos a se 

registrarem no cartório de registro civil, pois temos muitas pessoas 

querendo ajuda no nosso município. 

▪ Criação de cursos profissionalizantes gratuitos para jovens, em Marataízes, 

para que comecem a trabalhar já com qualidade. 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Abertura de concurso público, para o quadro administrativo da Defensoria 

Pública e para o cargo de Defensor Público. 

▪ Abertura de concurso público, para o quadro de agente socioeducativo e 

quadro administrativo do IASES/ES. 

▪ Ampliar a atuação da comissão de segurança alimentar municipal e 

estadual, priorizando uma lista de produtos (ovos, leite, carne) a serem 

disponibilizados para as comunidades a preços viáveis. 

▪ Ampliar a rede de atendimento socioassistencial para atendimento à 

população em situação de rua. 

▪ Ampliar o orçamento da política de Assistência Social no estado. 

▪ Apoiar / implantar projetos sociais em Nova Almeida (Serra/ES). 

▪ Apoiar novas iniciativas de tratamento, como o trabalho com a 

musicoterapia, canto, leitura, esportes e a pintura para recuperação da 

saúde mental. 
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▪ Apoiar programas de formação e aquisição de máquinas e matéria-prima: 

vestuário, panificação, doceria, artesanatos, queijos, em comunidades 

quilombolas, indígenas e carentes do meio rural.  

▪ Atuação do IASES junto a sociedade civil visando criar atividades de 

convívio social. Para que os socio educandos participem mais da 

sociedade.  

▪ Aumentar o valor do Bolsa Capixaba de acordo com o número de pessoas 

na família. 

▪ Cadastro de trabalhadores desempregados nas comunidades, a fim de 

promover a sua inserção no mercado e a sua capacitação. 

▪ Cofinanciamento estadual para Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional, em especial, Restaurantes Populares. 

▪ Cofinanciamento estadual para reabertura e funcionamento do 

Restaurante Popular de Vitória 

▪ Colocar as pessoas no mercado de trabalho promoverá o alcance dos 

demais desafios, direta e indiretamente. 

▪ Criação de ambiente virtual de cadastro para trabalhadores serem 

reinseridos no mercado de trabalho e para serem contratados pelas 

empresas online. 

▪ Criação de banco de alimentos para suprir a necessidade alimentar 

nutricional de crianças em idade 0-5 anos nas comunidades carentes (leite, 

proteínas). 

▪ Criação de programa para fornecimento de duas cestas básicas para 

famílias em extrema pobreza e pobreza. 

▪ Criar aplicativo de cadastro e acesso grátis e de fácil usabilidade que 

permita unificar e gerenciar profissionais disponíveis e vagas de empregos 

no setor público e no privado. 

▪ Criar eventos públicos infantis e adultos de conscientização e redução dos 

homicídios. 

▪ Criar incentivo para as empresas contratarem deficientes e promovam a 

inclusão social assim como gerem capacitação e tenham compromisso 

social.   

▪ Criar uma empresa pública de construção civil qualificando e utilizando 

mão de obra de detentos. 

▪ Estabelecer parâmetros e financiamento para intervenções 

socioassistenciais junto às pessoas inseridas em contexto de fluxos 

migratórios (refugiados, migrantes, etc.). 

▪ Fomentar a participação social nos conselhos de direitos e nas 

conferências quanto a proposição e implementação de políticas públicas. 

▪ Implantação de restaurantes populares na Região Metropolitana. 
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▪ Implantação e construção de um Centro de Referência em Assistência 

Social em Nova Almeida (Serra ES). 

▪ Implantar centros regionais de apoio a juventude em cada município, 

proporcionando ações de inclusão social e combate a marginalização. 

▪ Implantar núcleo de prevenção e de investigação do suicídio. 

▪ Implantar parcerias com outros Estados visando a recolocação no mercado 

e readaptação de vínculos para migrantes.  

▪ Implantar programas de intercâmbio social com os EUA e países da 

Europa, para cooperação no fortalecimento de vínculos familiares e acesso 

à direitos sociais. 

▪ Implementar um projeto social para atender jovens e mulheres, na 

capacitação profissional, desenvolvimento psicológico e de habilidades, 

com incentivo financeiro de uma bolsa para os participantes. 

▪ Incentivar as empresas com redução de impostos, para elas contratem 

pessoas que estão a muito tempo fora do mercado de trabalho, por falta 

de oportunidade. 

▪ Incentivar e viabilizar hortas comunitárias, dando segurança alimentar em 

várias comunidades carentes. 

▪ Incentivar emendas parlamentares que visem a diminuição da "pobreza e 

extrema pobreza" com execução de programas colaborativos entre os 

vários atores envolvidos. 

▪ Investir em Projetos na área de arte e cultura para os adolescentes e jovens 

do sistema socioeducativo. 

▪ Lançamento de editais para implantação e/ou modernização dos 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição. 

▪ Municipalizar o atendimento socioeducativo em meio aberto. 

▪ Pagamento de auxílio mensal estadual, como o bolsa família do governo 

federal. 

▪ Plano de cargos e salários, para a função de Agente Socioeducativo. 

▪ Plano de cargos e salários, para o quadro técnico do IASES/ES. 

▪ Priorizar os bairros e comunidades (rurais e urbanas), que ainda tenham 

problemas com o abastecimento de água. 

▪ Programa Social que busque dar a primeira oportunidade de emprego à 

jovens.  

▪ Realização da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres no 

primeiro semestre de 2022. 

▪ Realizar inquérito populacional para identificar pessoas em situação de 

pobreza e extrema pobreza e implementar ações para a redução da 

pobreza. 

▪ Segurança alimentar nas comunidades. 
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▪ Viabilizar economicamente produtos da cesta básica para segurança 

alimentar dos cidadãos em situação de vulnerabilidade. 

MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Construção de centro de múltiplo uso no município de Linhares para 

desenvolvimento de atividades com a população em situação de 

vulnerabilidade. 

▪ Construir centros de reabilitação para os moradores de rua. 

▪ Cursos técnicos e profissionalizantes gratuito em Linhares. 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Capacitar professores(as) e/ou educadores(as) sociais, com cursos e 

oficinas sobre minorias e sobre o meio LGBTQIAP+ a fim de que aumente 

o respeito para com os alunos.  

▪ Criar auxílio mensal para famílias com a renda abaixo de um salário 

mínimo, ou aumento do valor do bolsa família pois são parcelas 

baixíssimas que não atendem às necessidades dessas famílias.  

▪ Dar maior oportunidade para jovens em processos seletivos do Estado. 

▪ Execução de entregas de cestas básicas para os moradores mais carentes 

de Laranja da Terra.  
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PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Desenvolver ações dentro do programa estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. 

▪ Desenvolver política de Educação para a posse responsável de animais. 

▪ Identificação de animais e controle de natalidade. 

▪ O projeto Compra Direta de Alimentos - CDA. Efetivar programa para 

continuidade das ações permitindo fortalecimento da agricultura familiar.  

▪ Recolhimento e abrigamento de animais. 

▪ Recolocação de animais. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agro meteorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Desenvolver ações dentro do programa estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. 

▪ Fortalecer o acompanhamento pessoal em propriedades rurais do interior 

de Santa Leopoldina com foco na capacitação do produtor rural 

Leopoldinense, garantindo qualidade para a exportação. 

▪ Promover uma feira livre em Santa Maria para livrar os pequenos 

produtores de vínculos com empresas que exigem venda exclusiva. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Ampliar o escopo do Programa Reflorestar. 

▪ Desenvolver ações dentro do programa estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. 

▪ Implantar polo de fruticultura, piscicultura e floricultura nos municípios da 

Região Central Sul. 

AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

ÁREA ESTRATÉGICA 
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▪ Investir com maior ênfase na proteção do meio ambiente, dando melhores 

condições de trabalho para os servidores que atuam na área e melhores 

remunerações. 

▪ Realizar estudo de casos sobre de diminuição dos estragos causados pelas 

enchentes no trecho da Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão no desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

▪ Reestruturar a SEAG na Região Central Sul. 

MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Apoio aos Agricultores para aquisição e implantação de energia 

sustentável (eólica ou fotovoltaica) 

▪ Aquisição da área ambiental do Bairro IBC, em Colatina, para transformar 

em parque estadual, próximo ao IFES Colatina. 

▪ Aquisição de áreas degradadas para reflorestar e transformar em Parques 

Estaduais nos municípios fora da Grande Vitória. 

▪ Construção de barragens e caixas secas para armazenamento das águas. 

▪ Construção de pequenos barramentos no Rio Doce, em Colatina. 

▪ Construção de pequenos barramentos no Rio Pancas, em Colatina. 

▪ Construção de pequenos barramentos no Rio Santa Joana, em Colatina/ES. 

▪ Construção de pequenos barramentos no Rio Santa Maria, em Colatina. 

▪ Construção de uma Represa do Rio Santa Joana, Colatina 

▪ Desenvolver ações dentro do programa estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. 

▪ Destinação por parte do Estado de mais recursos aos municípios para 

construção de caixas secas. 

▪ Estadualizar o Parque Municipal de Colatina, localizado em Itapina - 

Colatina, transformando em opção de meio ambiente. 

▪ Fortalecer os agricultores familiares.  

▪ Implantação de novas aplicações de fonte de renda como apicultura entre 

outros meios. 

▪ Recuperação e proteção de nascentes. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

▪ Renovação da frota do IDAF com aquisição de veículos mais eficientes. 

▪ Represa na Foz do Rio Santa Joana, em Colatina. 
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▪ Tornar a Reserva Municipal de Itapina um Parque Estadual, 

implementando área de animais recuperados, polícia ambiental e centro 

de pesquisa. 

▪ Valorizar os servidores do Incaper, realizar concurso para esse órgão e 

assim permitir que seja feito um melhor atendimento das demandas dos 

agricultores. 

MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Ampliar/ criar programa de pagamentos por serviços ambientais.  

▪ Construção de centro de zoonoses ou projeto para cuidados com os 

animais domésticos que estão nas ruas. 

▪ Criar incentivos para a utilização dos produtos nas escolas e sua 

exportação para outros locais. 

▪ Desenvolver ações dentro do programa estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. 

▪ Desenvolver programa de estímulo às energias renováveis. Em especial a 

energia solar.  

▪ Exigir para que as secretarias municipais de agricultura implantem a 

tecnologia de caixa seca ao longo das estradas rurais, tendo em vista a sua 

eficiência já provada em vários trabalhos no Estado. 

▪ Fiscalizar e cobrar o monitoramento e implantação de medidas a conter a 

poluição ar, principalmente nas áreas de indústrias, a exemplo da Samarco. 

▪ Incentivar os donos de grandes propriedades a ter nelas entre 10% e 15% 

de área de reflorestamento com espécies nativas, com objetivo de 

recuperar nascentes e mananciais. 

▪ Instalação de novas torres de telefonia celular no meio rural. 

▪ Investimento em infraestrutura nas unidades do Instituto de Defesa 

Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, no intuito de reforçar a função 

de guardião das florestas, com aquisição de equipamentos.  

▪ Melhorar a formação de preço-sazonalidade. 

▪ Melhorar a política de aquisição de produtos alimentícios - PNAE, 

regionalizando as aquisições para que produtores da região tenham 

preferência na comercialização.  

▪ Recuperação das lagunas de Marataízes e suas nascentes. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

▪ Revitalizar os parques estaduais. 
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MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ A concentração de renda no Estado e no país reflete na saúde dos animais 

domésticos (cães e gatos), que crescem de forma exponencial. É necessário 

discutir as 5 liberdades animais e o ODS 15. 

▪ Ações de conscientização para a população capixaba sobre a importância 

do reflorestamento. 

▪ Ampliação de cursos online para os microempreendedores do campo, 

formando jovens profissionais e reciclando proprietários rurais. 

▪ Ampliar a parceria Agricultores Familiares x Escolas Locais na prática do 

fornecimento de alimentos orgânicos saudáveis. 

▪ Ampliar ações para uma gestão participativa com as comunidades do 

entorno das áreas dos Parques Estaduais, por meio da educação. 

▪ Apoio do Estado ao IPRAM e incentivo às empresas que auxiliarem o 

IPRAM na construção do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos em 

Vila Velha. 

▪ Capacitar os agricultores familiares em técnicas com menor uso de 

agrotóxicos, + SAF, + proteção às matas ciliares, + agro diversidade e em 

produtos ecológicos verde-sustentáveis. 

▪ Criação de editais para divulgar os parques e suas belezas, pesquisas e 

potencialidades, biodiversidade, através de aplicativos e vídeos, nas 

mídias. 

▪ Criação de uma rede de segurança alimentar entre as comunidades locais, 

para distribuir gêneros alimentícios a um menor custo. 

▪ Criação do Hospital veterinário estadual em Vila Velha, com atendimento 

clínico e cirúrgico aos pets. 

▪ Criar aplicativos que informem para a comunidade por celular o estado 

dos mananciais da região metropolitana em épocas críticas devido ao 

déficit hídrico. 

▪ Criar cursos para novos agentes ambientais e vagas de estagiários e 

agentes nos parques, possibilitando desenvolver ações educativas nos 

parques.   

▪ Criar editais que permitam ao homem do campo a implantação e o uso da 

energia eólica, solar e biodigestores, diminuindo os custos na produção 

dos alimentos. 

▪ Criar linhas de financiamento dos investimentos para a 

aquisição/implantação em pequenas empresas e microempresas de 

energias renováveis, energia solar, biocombustíveis, biodigestores e 

outros. 
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▪ Criar linhas de pesquisa para o estudo e a implantação de tecnologias 

limpas, que promovam o uso de energias mais sustentáveis e de novos 

combustíveis nas indústrias e empresas locais. 

▪ Criar mecanismos para baratear a cesta básica, como arroz, feijão, carnes, 

ovos, verduras e legumes. 

▪ Criar mecanismos para expandir a comercialização dos produtos em 

outros estados e locais. 

▪ Criar mais linhas de pesquisa para adubos orgânicos, bioinseticidas, 

alimentos que resistam às pragas, monitoramento agrometeorológico, 

fitoterápicos, plantas medicinais e condimentares, fruticultura. 

▪ Criar mais cursos para capacitação do agricultor familiar, cursos online 

sobre tecnologias limpas, resíduos, reaproveitamento, novos produtos, 

comercialização sustentável. 

▪ Criar política de Estado referente à causa animal doméstico urbano, através 

do protocolo de imunização a ser implantado. 

▪ Criar um ambiente virtual de visitas onde vários itens sejam 

disponibilizados como vídeos, fotos, sons da mata, permitindo a visita 

virtual de deficientes, turistas, com várias informações. 

▪ Criar um programa de desperdício zero, onde as sobras ou descartes da 

produção possam ser encaminhados aos programas de reaproveitamento 

de alimentos ou para adubos. 

▪ Cultivo de plantas para atuar como fito remediadoras.  

▪ Desenvolver as ações constantes nos planos de bacia e no programa de 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas do estado do Espírito Santo. 

▪ Despoluição de corpos hídricos através da fitorremediação com ilhas 

fitorremediadoras em canais de esgoto aberto e plantação de árvores nas 

bordas. Pavimentação com pedras para aumentar percolação. 

▪ Divulgar por meio de palestras e da mídia (rádio, tv, jornais) termos 

técnicos e o controle ambiental, permitindo que a sociedade conheça as 

ações e programas, leis ambientais e seu monitoramento. 

▪ Engajamento social na descontaminação de corpos hídricos.  

▪ Engajar alunos de escolas públicas na manutenção dos parques, como por 

exemplo, o cuidado com a jardinagem. 

▪ Estimular a venda de produtos da agricultura familiar na região 

Metropolitana. 

▪ Fiscalização com empresas internacionais sobre a qualidade do ar e 

fiscalizar a Vale do Rio Doce.  

▪ Fortalecer a agricultura urbana agroecológica. 

▪ Garantir investimento e subsídios para a agricultura familiar. 
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▪ Implantar ações constantes no programa estadual de resíduos sólidos que 

direcionem os resíduos para adubo, fertilização, reaproveitamento e 

contribuam para melhorar a agricultura e pecuária. 

▪ Implantar o rodízio de veículos nas cidades da Região Metropolitana. 

▪ Implantar parcerias com instituições privadas para administração dos 

parques estaduais, utilizando estratégias de turismo, por meio de 

concessões. 

▪ Incentivar o uso da compostagem para reciclagem e uso de adubo 

orgânico. 

▪ Incentivar/exigir o uso de tecnologias de contenção de poeira de 

partículas "MP 2,5" das empresas da Grande Vitória.  

▪ Inserir nos empreendimentos novos e em atividade normas e 

regulamentações que permitam a recirculação da água, economia de 

energia, tecnologias limpas, energia solar, biodigestores, biocombustíveis. 

▪ Instalar mais estações de monitoramento, nas áreas com maior 

concentração de poeira. 

▪ Investimento na área tecnológica para melhor gestão dos recursos com 

finalidade na sustentabilidade dos Parques Ambientais. 

▪ Investir nas ações constantes nos planos de bacia hidrográfica, ações 

constantes no programa estadual de recursos hídricos e nas ações em 

educação ambiental nas bacias. 

▪ Investir no monitoramento agro meteorológico e no banco de dados 

geoespacial, na capacitação da equipe técnica do Incaper e no site. 

▪ Multar as empresas que desrespeitarem as normas. 

▪ Negociar a antecipação do cronograma proposto pela Vale para as 

melhorias. 

▪ Novos editais para pesquisas na área de gestão compartilhada, sobre a 

utilização dos recursos de maneira compartilhada em épocas de escassez. 

▪ Pressionar a Vale por mais investimentos em redução da poluição do ar da 

grande Vitória e da recuperação do mar de Camburi.  

▪ Priorizar ações constantes nos planos de bacia hidrográfica das bacias do 

ES para a educação sanitária e ambiental das comunidades, empresas, 

usuários e órgãos públicos. 

▪ Priorizar ações de plantio em áreas ao longo dos rios, nas zonas ripárias, 

evitando erosão e o assoreamento dos rios e das bacias, e a perda de mata 

ciliar. 

▪ Priorizar as áreas para recarga de aquíferos e nascentes para o 

reflorestamento com espécies nativas. 
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▪ Priorizar programas que adotem técnicas e procedimentos sustentáveis 

com energias mais limpas nos seus processos produtivos na administração 

pública e privada. 

▪ Projeto de arborização urbana. 

▪ Promover Educação ambiental nos projetos sociais, formando agente 

mirim de educação ambiental. 

▪ Promover horta comunitária em regiões de baixa renda. 

▪ Promover programas e ações de melhoria da pesca, oferecendo subsídios 

para incentivar o aumento do consumo de pescados pela população e a 

alimentação saudável. 

▪ Realização de cofinanciamento estadual para implantação e 

implementação de política pública de agricultura e hortas urbanas 

▪ Realizar a atualização do levantamento das atividades potencialmente 

poluidoras e de seus lançamentos diários, assim como de seus controles 

de poluição e análise de dispersão. 

▪ Reaproveitamento de água da chuva para irrigação. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agro meteorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

MICRORREGIÃO: NORDESTE 

▪ Continuar o programa de micro barragens do Governo nas regiões de São 

Mateus, Conceição da Barra, Braço do Rio e Pedro Canário para fortalecer 

o agronegócio e os produtores das respectivas regiões. 

▪ Fortalecer a defesa agropecuária, com implantação do programa capixaba 

de rastreabilidade e certificação da produção agropecuária. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

MICRORREGIÃO: NOROESTE 

▪ Desenvolver ações dentro do programa estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. 

▪ Fortalecimento dos canais de comercialização, venda direta da produção 

para o consumidor.  

▪ Inserir a outorga de uso da água, e limitar o uso da água de forma 

irracional, como grandes produtores rurais e indústrias fazem no noroeste 

capixaba. 
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▪ Inserir o serviço de rastreabilidade da produção capixaba. Atualmente a 

rastreabilidade se restringem apenas a alguns mercados, a proposta seria 

ousar, com 100% da produção. 

▪ Investimento na assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e 

certificação. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santos 

MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Ampliar a fiscalização no combate ao despejo de esgoto que está sendo 

lançado em rios e lagos. 

▪ Construção de pequenas barragens e caixas secas para armazenamento 

de água. 

▪ Desenvolver ações dentro do programa estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. Reavaliando à luz da atual qualidade 

hídrica do Rio Doce. 

▪ Fortalecer e apoiar os agricultores familiares.  

▪ Implantação do parque municipal de Linhares no terreno do Estado, 

localizado entre o bairro Jardim Laguna e Penitenciária Regional de 

Linhares. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimáticos do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

▪ Valorizar os servidores do Incaper e realizar concurso para esse órgão para 

que o produtor rural seja mais bem atendido em suas demandas. 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Andamento do processo de criação da Unidade de Conservação dos Cinco 

Pontões, que irá atender os Município de Laranja da Terra, Itaguaçu e Baixo 

Guandu.  

▪ Apoio à agricultura familiar em relação aos produtos orgânicos, 

oferecendo técnicas diferentes em relação ao uso do agrotóxico.  

▪ Apoio aos municípios com equipamentos (maquinários) para construção 

de pequenas barragens, caixas secas e curva de nível em propriedades 

rurais incentivando as práticas de conservação do solo. 

▪ Campanhas de coleta seletiva para que a população não queime o próprio 

lixo. 
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▪ Conscientizar a população sobre a consequência de perfurar muitos poços 

artesianos próximos, levando em conta que pode trazer a contaminação 

do solo e diminuição da vazão de água. 

▪ Desenvolver ações dentro do programa Estadual de recursos hídricos e 

dos planos de bacias hidrográficas. 

▪ Fomentar a integração dos produtores de alimentos orgânicos, com 

acesso à informação e logística para escoamento da produção. 

▪ Fortalecer a segurança hídrica para o abastecimento humano e atividades 

produtivas.  

▪ Implantar novas formas de conscientização de proteção ambiental, essas 

formas poderiam ser aliadas as redes sociais para melhor divulgação. 

▪ Incentivar com recursos financeiros aos municípios para a construção de 

barragens, caixas secas e curva de nível. 

▪ Incentivo e remuneração para os produtores rurais que conservam as 

matas e nascentes e para os que queiram reflorestar também. 

▪ Instalação de torres de internet e telefonia na região de Biriricas, Alto 

Biriricas e Boqueirão do Thomas. 

▪ Mais visibilidade e valorização dos trabalhadores da área da agricultura. 

Com divulgações do Estado com intuito de atrair demanda para os 

agricultores.  

▪ Oferecer acompanhamento técnico gratuito (INCAPER) para plano de 

manejo e certificação de propriedade familiar produtora de alimentos 

orgânicos. 

▪ Promover palestras de conscientização sobre a consequência da queima 

do lixo. 

▪ "Qualificação para agricultores orgânicos, auxiliando e aprimorando seus 

conhecimentos." 

▪ Realização de palestras e cursos de agricultura orgânica, a fim de expandir 

uma agricultura mais saudável e sustentável. 

▪ Reestruturação e fortalecimento Sistema de Monitoramento de Riscos 

Agrometeorológico e Agroclimático do Incaper, dando suporte à tomada 

de decisão ao desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo. 

▪ Sustentabilidade nas propriedades rurais, estimulando a agregação de 

valor da produção agropecuária. 
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PROPOSTA POPULAR 

MICRORREGIÃO: CAPARAÓ 

▪ Criação da Copa Caparaó. Aporte de materiais esportivos nos municípios 

da microrregião. 

▪ Criação de catálogo com os monólitos do Caparaó.  

▪ Criação de rotas agroturísticas nos municípios da região do Caparaó. 

▪ Sinal da TVE na região. 

MICRORREGIÃO: CENTRAL SERRANA 

▪ Atuar nas comunidades do interior de Santa Leopoldina com foco na 

fundação de associações de produtores rurais, visando a novas 

oportunidades de venda que garantam frequência e qualidade na 

produção.  

▪ Construção e manutenção de pistas e o apoio em encontros. Na nossa 

região, é perceptível o amor e frequência em que o esporte é praticado 

(motocross, enduro e trilha) porém, sem ajuda do município.     

▪ Expandir pistas de corrida e caminhada ao longo das estradas para facilitar 

que mais pessoas possam caminhar e buscar ter uma boa saúde. 

▪ Implementação de uma academia ao ar livre na região de Serra Pelada - 

Afonso Cláudio.  

▪ Implantação de uma academia pública ao ar livre na praça de Santa 

Leopoldina, para realização de exercícios físicos, garantindo saúde e bem-

estar. 

▪ Investimento no setor do agroturismo na região de Domingos Martins, 

valorizando principalmente a agricultura familiar que já é muito presente 

na localidade.  

▪ Profissionais qualificados para a promoção de atividades esportivas para 

deficientes físicos e mentais. 

▪ Promover mais lugares sociais que todos podem ter acesso, como 

restaurantes, parques. 

▪ Sinal da TVE na região. 

  

CULTURA, TURISMO, 
ESPORTE E LAZER 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 
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MICRORREGIÃO: CENTRAL SUL 

▪ Construção de um centro cultural amplo, democrático e de fácil acesso 

para os artistas da cidade e região. Aos moldes do SESC Glória em Vitória. 

▪ Estruturação do catálogo online com as rotas turísticas da Região Central 

Sul. Estruturação do sistema de sinalização e indicações para orientar os 

turistas. 

▪ Implementar uma Parceria Público Privada (PPP), se for preciso, visando a 

ampliação do museu ferroviário da vida de Cachoeiro de Itapemirim  

▪ Investimentos em Mimoso do Sul na construção de restaurante 

panorâmico no Cristo. 

▪ Investimentos em Mimoso do Sul na criação de área de lazer no Lago da 

Exposição 

▪ Investimentos em Mimoso do Sul para implantar uma rampa voo livre na 

Pedra Termopa. 

▪ Investir na promoção turísticas através da sustentabilidade de 

monumentos naturais belíssimos do município e seu entorno, por exemplo 

a Pedra da Penha, o Frade e a Freira entre outros. 

▪ Levar o sinal da TVE para Cachoeiro de Itapemirim. 

▪ Precisamos, no Sul do ES, do sinal da TV pública aberta para a divulgação 

de informação de qualidade (padrão TVE/TV Cultura). 

▪ Sinal da TVE na região de Cachoeiro de Itapemirim. 

▪ Sinal da TVE na região de Cachoeiro. 

MICRORREGIÃO: CENTRO-OESTE 

▪ Construção de Rampa de voo em Colatina. 

▪ Construção de um complexo esportivo em Colatina, para atrair eventos 

esportivos de nível estadual e nacional. 

▪ Construir um completo esportivo em Colatina para realização de Jogos e 

eventos nacionais e até internacionais. 

▪ Criação de Rampa de Voo Livre, na região de Colatina-Itaimbe/Itaguaçu. 

▪ Divulgação e a diversificação nos municípios do interior sobre a Economia 

Criativa. 

▪ Padronização das placas de informações turísticas em todo o Estado. 

▪ Sinal da TVE na região. 

▪ Transformar a Lagoa do Limão / Colatina -ES em ponto turístico natural 

para a população local e os turistas. 

▪ Transformar a Lagoa do Limão/Colatina em ponto turístico para habitantes 

e visitantes. 
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MICRORREGIÃO: LITORAL SUL 

▪ Construção em Marataízes de um Auditório/Teatro, criação de espaço para 

manifestações artísticas que tenha acessibilidade e inclusão para a 

comunidade. Sugestão: reformar a antiga Oficina Ferroviária. 

▪ Incentivo para festivais de arte, dança e música no Espírito Santo (não 

apenas na capital, pois as cidades pequenas são desfavorecidas nas 

oportunidades) 

▪ Padronização das placas de informações turísticas em todo o Estado. 

▪ Promover o tombamento e restaurar os patrimônios históricos, tais como: 

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Barra de Itapemirim.  

▪ Reativar as Rotas Turísticas. 

▪ Reforma da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Marataízes, 

inaugurada em 1887.  

▪ Reformar a Oficina Ferroviária de Itapemirim/Marataízes. 

▪ Reformular e retomar o projeto Campeões de Futuro, podendo ter o 

projeto como contrapartida para envio de recursos para construção e 

reforma de espaços esportivos a serem feitos pelos municípios. 

▪ Restauração da centenária Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. 

▪ Restauração da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Marataízes. 

▪ Revitalização da orla de Piúma. 

▪ Sinal da TVE na região. 

MICRORREGIÃO: METROPOLITANA 

▪ Ampliar a bolsa atleta. 

▪ Ampliar a bolsa cultura para os artesãos e profissionais de circo, teatro, 

cinema e outros. 

▪ Ampliar o acesso turístico à população local com incentivo para os guias 

fora do mercado de trabalho. 

▪ Ampliar sinalização turística nas cidades da Região Metropolitana. 

▪ Apoiar a criação de exposições virtuais e presenciais, que promovam a 

divulgação internacional dos artistas locais, que cadastrem suas obras num 

ambiente virtual e que sejam um acervo vivo. 

▪ Apoiar as manifestações culturais nas comunidades e cidades, criar um 

calendário turístico e o bolsa guia turístico, com capacitação técnica para 

o jovem. 

▪ Apoiar e investir nos novos projetos de música, teatro e cinema de artistas 

e criar editais de seleção para ocupação dos espaços locais e virtuais. 

▪ Capacitar as crianças e adolescentes atendidos em projetos sociais com 

informações turísticas. Formar guia de turismo mirim. 
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▪ Conclusão do projeto "Academia ao ar livre" em Cariacica - Vasco da 

Gama, para o aumento da melhor qualidade de vida na comunidade. 

▪ Construir um Campo de Tiro com Arco para sediar eventos nacionais e 

internacionais. 

▪ Construir um Centro esportivo no distrito de Praia Grande. 

▪ Criação de bolsas para os atletas em diversas categorias, e de apoio a ex-

atletas locais, inserindo-os no mercado de trabalho nas mídias (rádio e TV).    

▪ Criação de espaços locais, para a comercialização dos produtos gerados 

pelas comunidades e moradores locais, incluindo nas mídias locais e 

nacionais. 

▪ Criação de sites, vídeos, spots, em turismo e cultura com participação de 

atores locais, que divulguem as comunidades e cidades locais. 

▪ Criação do bolsa cultura para os jovens profissionais da cultura 

(artesanato, teatro, circo, cinema, pintura, fotografia, outros), para a 

promoção de emprego e renda nas comunidades carentes. 

▪ Criação do Instituto do Patrimônio do Espírito Santo. 

▪ Criação instalações ecoturísticas nas proximidades do Moxuara e Mestre 

Álvaro. 

▪ Criar programas públicos de capacitação (criatividade, uso de tecnologia, 

outros), envolvendo SEBRAE, SENAR, SENAC e SENAI nas áreas rurais e de 

pobreza e extrema pobreza das cidades. 

▪ Criar ruas sem trânsito, que permitam a circulação de pedestres, durante 

os fins de semana nos grandes centros, e que permitam esportes, música 

e lazer e melhorar a qualidade de vida. 

▪ Criar um centro esportivo em Praia Grande. 

▪ Criar um selo sustentável que caracterize a cidade e sua vocação turística, 

que atribua um crédito para a cidade mais turisticamente sustentável 

(resíduos, energia, água, reciclagem, poluição sonora). 

▪ Disponibilizar recursos aos municípios por meio de convênios com repasse 

de recursos específicos para criação de centros de treinamento esportivo 

para crianças e adolescentes.  

▪ Estruturar a área das Falésias em Nova Almeida (Serra - ES) e promover 

campeonato de parapentes. 

▪ Expansão do projeto "Campeões de Futuro" para atingir um maior número 

de crianças e adolescentes nos municípios. 

▪ Garantir concurso público para a autarquia Rádio e Televisão do Espírito 

Santo (RTV-ES), que desde a Fundação da Rádio Espírito Santo AM e da 

TVE-ES, nunca houve, comprometendo o direito à informação. 
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▪ Implantação de iluminação solar em áreas de parques e lazer nas 

comunidades visando a economia e o aproveitamento destas áreas 24 

horas. 

▪ Implantar parcerias entre SEBRAE, Parques Estaduais, Secretarias 

Municipais: ambiental, turismo, cultura, de agronomia sustentável-

INCAPER-IDAF visando a inclusão social dos atores municipais. 

▪ Implantar um programa de atividades esportivas de lazer para idosos. 

Estimulando os municípios a formar convênios com repasse de recursos 

para criação de núcleos de atividades esportivas de lazer.  

▪ Investimento em digitalização e disponibilização de acervos culturais: 

artísticos, bibliográficos, cultura popular, dentre outros. 

▪ Investir no ensino do xadrez e nos campeonatos de xadrez nas escolas 

para melhorar o desenvolvimento das crianças e adolescentes. 

▪ Levar o sinal da TVE para o interior do Estado. 

▪ Parcerias com instituições públicas e privadas, fundações, para viabilizar a 

ampliação de cursos em cultura, esportes. 

▪ Projetos que facilitam o cotidiano da população que trabalha com eventos 

e cultura e Turismo.  

▪ Promover os Jogos dos Idosos do Estado do ES. 

▪ Revitalização da orla de Vila Velha e da orla de Fundão. 

▪ Revitalização do Sítio Histórico da Prainha. 

▪ Urbanização das orlas das praias da Barra do Jucu até os limites de 

Guarapari, com calçadões e quiosques planejados para atração do turismo 

para a Região 5 de Vila Velha. 

MICRORREGIÃO: NORDESTE 

▪ Buscar parceria da Viação Águia Branca e as prefeituras de Conceição da 

Barra e São Mateus e investir no turismo de Itaúnas e de Guriri. Implantar 

uma linha ligando os dois distritos. 

▪ Rever os processos de seleção dos editais da SECULT. 

▪ Sinal da TVE na região. 

MICRORREGIÃO: NOROESTE 

▪ Sinal da TVE na região. 

MICRORREGIÃO: RIO DOCE 

▪ Construção de piscina na associação dos moradores do bairro Novo 

Horizonte Linhares para prática de atividades esportivas e sociais. 
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▪ Construção de quadra de esporte comunitária na Associação dos 

Moradores do Bairro Novo Horizonte Linhares para a prática de atividades 

esportivas e sociais. 

▪ Implantar uma zona de produção audiovisual com articulação junto à 

União, aproveitando as potencialidades turísticas dos municípios, a mão 

de obra local e oferecendo incentivo fiscal, às produtoras. 

▪ Sinal da TVE na região. 

MICRORREGIÃO: SUDOESTE SERRANA 

▪ Ampliar atividades culturais com crianças e adolescentes em bairros 

carentes, promovendo oficinas, cursos e atividades de interação.  

▪ Criação de sites tanto municipal como estadual com dicas turísticas e 

informações necessárias do local. 

▪ Criar área de lazer no território de São Bentinho em Domingos Martins. 

▪ Criar rotas entre os pontos turísticos das cidades a fim de que possa tornar 

acessíveis.  

▪ Criar um espaço que valorize a cultura pomerana em Laranja da Terra. 

▪ Incentivo e apoio ao agro turismo da região. 

▪ Investimento em publicidade nacional para o ecoturismo no estado. 

▪ Investimentos no ecoturismo da região Sudoeste Serrana, como trilhas 

pela Rota Imperial e parques ecológicos. 

▪ Investir em publicidade que mostrem não só os grandes pontos turísticos, 

mas também as cidades menores com alguma relevância, convidando 

assim aos turistas a visitá-las. 

▪ Maior acessibilidade de pessoas com deficiência em lugares de turismo, 

atraindo assim mais pessoas para esses espaços. 

▪ Sinal da TVE na região. 
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ANEXO II: LISTA DE PARTICIPANTES 

DO SITE ORCAMENTO.ES.GOV.BR 

 

Participante Município 

Abnael Santos Vila Velha 

Ademar Possebom Pessini Junior Cachoeiro de Itapemirim 

Adenis Junior Serra 

Adilsonde Matos Irupi 

Adriana Paula Viana Alves Marataízes 

Adriano de Jesus Machado Alfredo Chaves 

Alan Guariento Cariacica 

Alana Ramos Vitória 

Alberto Alvarenga Neto Serra 

Alberto Salume Vitória 

Alessandra Sperandio Castelo 

Alex Gomes Vitória 

Alex Krupka São Gabriel da Palha 

Alex Reblim Afonso Cláudio 

Alexandre Coelho Serra 

Alexandre Martins de Souza Serra 

Alexandre Moreira Campos Mendes Vila Velha 

Alexsandra Frazão Vitória 

Alicy Scardini Coutinho Vila Velha 

Aline Vitória 

Alysson Roberto de Almeida Colatina 

Amanda Cardoso Vila Velha 

Amanda Pacheco Colatina 

Amanda Schulz Wruck Santa Maria de Jetibá 

Amanda Souza Alfredo Chaves 

Ana B Suwoong Choi Kook Cariacica 

Ana Claudia Passos Santos Silva Vitória 

anderson gaburro Rio Bananal 

Anderson Luiz GAburro Rio Bananal 

Andin Guarapari 

Andre Vila Velha 

André Luiz Oliveira Cirqueira Nova Venécia 

Andréa Chiesquini Picoli Zagotto Marilândia 
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Participante Município 

Andrea Ramos Gante Guarapari 

Andreas Rosso Vitória 

andrenilton miranda pereira Ponto Belo 

Andressa Cristina Ricardo Camargo Alegre 

Andressa Ferreira Alves Guarapari 

Andrey Mozzer Vitória 

Ane Buss Vitória 

Anna Claudia Aquino Vila Velha 

Annaya Hackbardt Vila Velha 

Antonio Baetella Itaguaçu 

Antonio Carlos Amorim Vitória 

Antonio Lopes de Souza Neto Vitória 

Antonio Marcos de Souza Reis Vitória 

Antônio Roberto Fontes Vitória 

Arielle Araujo de Almeida Vitória 

Artur Mansur Serra 

Audiceia Lima Silva Andrade Vitória 

Aurino Moraes Vitória 

Beatriz Pagung Ribeiro São Gabriel da Palha 

Bettynha Santtos Itaguaçu 

Br M Vitória 

Brenda Pirola Vitória 

Brenda Tusi Barcelos Vitória 

Brigida M. Areias Heringer Vila Velha 

Bruna Gabrieli Garioli Vila Velha 

Brunella Brunello Vitória 

Bruno Vila Velha 

Bruno de Lima Harabura Vila Velha 

Bruno Dias Vitória 

Bruno Silva Oliveira Vila Velha 

Bruno Sperandio Costa Vitória 

CAMILLA SOARES Serra 

Camilla Soares Serra 

Carlos Eduardo Souza dos Santos Vitória 

Carlos Fernando Lima Marataízes 

Carlos Vinícius Schaffel Domingos Martins 

Carolina Ruas Vitória 

Caroline Egert Vitória 

Caroline Fiório Grilo Cariacica 

Caroline S Maroquio Piúma 
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Participante Município 

Catherine de Sá Paixão Teixeira Vitória 

Catia Rodrigues Santana Serra 

Christie Kelly Hoffmann Gums Santa Maria de Jetibá 

Cinara M Furlan Passos Vila Velha 

Claudia Feliz Vitória 

Claudia Sampaio Vitória 

Clayton Soares Vitória 

Clemir Regina Pela Meneghel Vitória 

Cristiano Luiz Ribeiro de Araujo Vitória 

Daiara Aparecida de Souza Barra de São Francisco 

Dalmo Rocha Freitas Sobrinho Vila Velha 

Daniel Silvério de Lima de Almeida Linhares 

Daniel Sperandio Barloesius Colatina 

Daniela Casotti Colatina 

Daniele Curty Serra 

Daniele Curty Serra 

Daniele da Costa Montoni Vila Velha 

Danielly Campos Vila Velha 

Danilo Bicalho Muniz Freire 

Danilo Cardoso Ourique Vitória 

Dayane Casagrande Venturim Castelo 

Dayane Delaqua Ferreira de Holanda Vitória 

Dayanne Pinho Rosa Vitória 

Débora Macêdo dos Santos Vitória 

Dheimis Viana 

Diegue Soares Serra 

Dilma de Lima Harabura Vila Velha 

Dilson Nascimento Junior Serra 

Dioenis Matiello Linhares 

Douglas Goncalves Jacob Vitória 

Douglas Morau Briel Colatina 

Douglas Rodrigues Cariacica 

Dr. Emanuel Effgen Vitória 

Drielly Mazz Linhares 

Edilson Rizzo Domingos Martins 

Ediones Carlos Silva Vitória 

Eduardo Alves dos Santos Vila Velha 

Eduardo Batista Carvalho Vitória 

Eduardo Cássio Beckman Gomes Vitória 

Eduardo Phylipe Vieira Silva Barra de São Francisco 
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Participante Município 

Eida Maria Borges Gonsalves Vitória 

eida maria borges gonsalves Vitória 

Elaine Cruz Vila Velha 

Eleandro da Silva Cariacica 

Eli Gomes Cariacica 

Elias Oliveira de Jesus Vila Velha 

Eliete Maria Wassem Stein Marechal Floriano 

Elisangela Brágio Vila Velha 

Elisangela Cardoso Aguiar Serra 

Elisângela Seifelt Holz Laranja da Terra 

Elizabeth Vitória 

Elton Vasconcelos Vila Valério 

Emerson Freitas dos Santos Vila Velha 

Eraldo Almeida Itapemirim 

Eric Cerqueira Silvestre Pinheiros 

ernandia almeida Linhares 

Ervim Egert Vila Velha 

Evaldo Santos Cariacica 

Fabio Braga Guaçuí 

Fábio Quaresma Serra 

Fabricio Guedes M Vitória 

Fabrício Massariol Vitória 

Fabricio Mathias Costa Serra 

Felipe Buloto Vitória 

Felipe Lima Vila Velha 

Felipe Salles Vila Velha 

Felipe Soares Alves Ibatiba 

Felipe Tápias de Sales Vitória 

Felippe Frias Guarapari 

Felippe Vieira de Oliveira Cariacica 

Fernando Vitória 

Fernando Avancini Tristão Fundão 

Fernando Cavalcanti de Sales Junior Anchieta 

Fernando Ricieri Gasperazzo Itaguaçu 

Filipe Gratz Cardozo Vila Velha 

Filipe Machado Muniz Freire 

Flavia Flavinha Vitória 

Franciely Cruel Altoe Marilândia 

Francisco de Oliveira Soares Lima Vila Velha 

Francisco Hermes Lopes Colatina 
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Participante Município 

Francisco Silva Vitória 

Fransergio Rocha de Souza Ibiraçu 

Fredone Fone Vitória 

Gabriel Araujo Guarapari 

Gabriel Araújo de Souza Guarapari 

Gabriel Borges Vitória 

Gecilda Rodrigues da Silva Muniz Freire 

Geraldo Renner Vitória 

Giancarlo Merces Rizzi Vila Velha 

Gilberto Bernardo da Silva Filho Afonso Cláudio 

Gilson Gomes Junior Vitória 

gilson0209 Vila Velha 

Gisele Maziero Alves Vitória 

Giulia Lemos Vila Velha 

Giuseppe Coutinho Aracruz 

Gleuber Pereira Linhares 

Grazi Felix Cariacica 

Gsan Vitória Vitória 

Guilherme Batista Vila Velha 

Guilherme Corrêa de Almeida Vila Velha 

Haminy Severo Scarpatti Surlo Vitória 

Heldo Siqueira da Silva Junior Vitória 

Helia Karla Vieira de Avila Vitória 

Hélia Mathias Vitória 

Henrique Tabelini Martins Vila Velha 

Hingridy Fassarella Caliari Vitória 

Hugo Ely dos Anjos Ramos Vitória 

Hugo Mayworm Pinto Bom Jesus do Norte 

Igor Marques Vitória 

Igor Martins de Oliveira Serra 

Iraci Pasquina Carlini Santa Teresa 

Isabella Dias Vitória 

Isis Rangel Garcia Menezes Serra 

Ivilisi Soares de Azevedo Marataízes 

Jair Gonçalves Lemos Serra 

Jaja Schuwanz Vila Velha 

Jean Garioli de Aguiar Vila Velha 

jeremias dos santos Vitória 

Jessica vitória da Silva Ferreira Vitória 

Joao batista da silva Fundão 
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Participante Município 

João Batista Francalino da Rocha Serra 

Joao Carlos Simonetti Vitória 

joao fernando Vitória 

João Gabriel Silva Pereira Mayorga Serra 

Joao Lucas Cortes de Sousa Vitória 

Joao Miguel Frederico Mimoso do Sul 

João Paulo Costalonga Fabris Cachoeiro de Itapemirim 

Joao Paulo Vieira Pena Vitória 

Joao Victor Dal Monte Vila Velha 

Joao Vitor Silva De Jesus Vila Velha 

Jocimar Souza Cariacica 

Joelson Musiello Fernandes Vitória 

Jonatas André Drescher Laranja da Terra 

Jose Angelo Pandolfi Linhares 

Jose Arnaldo Alencar Cachoeiro de Itapemirim 

José Carlos Sepulcri Netto Vitória 

José Machado Vila Velha 

José Maria Barbiere Borlote Laranja da Terra 

Joseane Zoghbi Serra 

Josiane Carla Lopes Carvalho Atílio Vivacqua 

Josicleia Stelzer Zanelato Vitória 

Josiel Gava Vila Velha 

Josinei Boroto Beltrame Marataízes 

Joyce Coelho Simões Serra 

Joyce Kuster dos Santos Santa Maria de Jetibá 

JP - Joao Paulo Angeli Santa Teresa 

Júlia Faria Denadai Vila Velha 

Julia moraes Fundão 

Julia Terayama Vitória 

Juliana Gomes Souza Serra 

Juliana Mattedi Cariacica 

Juliana Prado Costa Serra 

Juliane Barroso Vitória 

Juliano Colatina 

Junior Malabares Vila Velha 

Junyor Silva Santos Serra 

Kamila Cezar Gramlich João Neiva 

Karina Garcia Serra 

Karine Scopel Vila Velha 

Kesia Margotto Caliari Vitória 



158 
 

Participante Município 

Krigelica Siller Cariacica 

Laila Medeiros Vila Velha 

Lara Destefani Sarmento Vitória 

Larissa Vitória 

Larissa Furlan  Vila Velha 

Larissa Gomes de Souza Vitória 

Laryssa Machado Marataízes 

Lauro Pereira Ramalhete Filho Santa Teresa 

Layon Endlich Rodrigues Marechal Floriano 

Leandro Vitória 

Leandro Olimpio Conceição da Barra 

Leandro Ribeiro Vila Velha 

Leidiane Pimentel de Oliveira Irupi 

Leneandro Braga Goulart Jerônimo Monteiro 

Lenise Silva Lima Vitória 

leonara astolpho São José do Calçado 

Leonardo Costa Serra 

Leticia Souza Vitória 

LHS Marechal Floriano 

Licia Alves Vila Velha 

Lídia Neves Vitória 

Lilia Ferreira Vitória 

Liliane Santana - Cerest ES Vitória 

Livia Altoe Fontes Cachoeiro de Itapemirim 

Lívia Ferreira C Marins Vitória 

Livia Lorenzini Lazzarin Vila Velha 

Livia Rocha Helmer Cariacica 

Lorena Pinheiro Maia Domingos Martins 

Lorrainy Matos Magalhães Vila Velha 

Luan Ribeiro Linhares 

Luca Peçanha Vila Velha 

Lucas Brandão Vitória 

Lucas Feitosa Adão Guarapari 

Lucia Saad Moreira Muniz Freire 

Lúcia Souza Vila Velha 

Luciana Azevedo Taliuli Vitória 

Luciane de Paula e Souza Tononi Vitória 

Luciano W. Reis Vila Velha 

Lucinei de Matos Irupi 

Lucyano Ribeiro Vitória 
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Participante Município 

Ludmila Borges Itaguaçu 

Luis Felipe Silva Pereira Mayorga Vila Velha 

Luisa Nunes de Castro e Silva Afonso Cláudio 

Luiz Claudio Silva Vitória 

Luiz Claudio Souza Vila Velha 

Luiz Felipe Medeiros Davel Afonso Cláudio 

Luzineia Righetti Nova Venécia 

Maicon W Messias da Silva Vitória 

Mara Silva Cachoeiro de Itapemirim 

Maraísa Andrade Silva Afonso Cláudio 

Marcel do Nascimento Alves Vitória 

Marcelo Carvalho Pretti Colatina 

Marcelo Fernandes Firmino Sooretama 

Marcelo Oliveira Vila Velha 

Marcelo Oliveira São Mateus 

Marcelo Rodrigues Amorim Vitória 

Marcia Cristina São Mateus 

Marciellyo Ribeiro de Oliveira Serra 

Marco Antônio Coelho Silveira Vila Velha 

Marco Antônio Reis Cachoeiro de Itapemirim 

Marcos Antonio dos Santos Cariacica 

Marcos Santos Cariacica 

Marcus Vinícius Mayer Nunes da Silva Itaguaçu 

Maria Bernardete Guimaraes Vitória 

Maria Bernardete Guimaraes Vitória 

Maria Bernardete Guimaraes Vitória 

Maria do Carmo Balduino Serra 

Maria Eduarda dos Santos de Freitas Vitória 

Mária Lopes da Costa Marataízes 

Maria Silva Vila Velha 

mariana cappello neves Vila Velha 

Mariana Soares da Silva Vila Velha 

Marianne Malini Vitória 

Mariano Ribeiro Serra 

Mariely Schaffel Domingos Martins 

Marildes Alves Vila Velha 

Marina Kneipp Vila Velha 

Mario Dias Jr. Conceição da Barra 

Mário Lodi Nova Venécia 

Marlete Furlani Loss Itaguaçu 
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Participante Município 

Marlone Salezze Presidente Kennedy 

Matheus Gonçalves Canal Vila Velha 

Max Emanuel Flores Evangelista Calderaro Vitória 

Maxieni Muniz Vila Velha 

Maykel Fernandes Adão João Neiva 

Melissa Fiorotti Daleprane Santa Maria de Jetibá 

Merielem Frasson Serra 

Meyrieli de Carvalho Silva Vitória 

MIGUEL RODRIGUES Vitória 

Mirza Jeanne Oliveira Barollo Conceição da Barra 

Mislene Elisa Serra 

Mônica Bolzan Pereira Cardozo Vila Velha 

Movimento Empresarial Sul Espírito Santo Cachoeiro de Itapemirim 

NAPMMA IEMA Vitória 

Natália Oliveira Lima Ponto Belo 

Nathália Messina Vila Velha 

Netthy urbano Fundão 

Neuza Souza Vila Velha 

Nicolas do Espírito Santo Trancho Vila Velha 

Nillo Guimarães Trindade Vitória 

Paola cunha Marataízes 

Patricia Couto - Governo ES - SEP Vitória 

Patricia Dornelas Bassani Vitória 

PATRICK DIAS Vitória 

Paula Brunelli Vitória 

Paulo Araújo Vila Velha 

Paulo Barbosa Vila Velha 

Paulo Júnior Monteiro Faria Irupi 

Paulo Silva da Fonseca Conceição da Barra 

Paulo Vinicius Alves Peruchi Montanha 

Pedro Henrique Furtado Krüger Santa Leopoldina 

Pedro Nunes Vitória 

Pedro Ronchi Vitória 

PgL Vitória 

Poliana Maria Coelho Rangel Mattar Domingos Martins 

Pollyana Hamed Vila Velha 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano Marechal Floriano 

Pri Souza Vila Velha 

Priscila Nobre Bragio Vila Velha 

Priscila Pereira Vitória 
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Participante Município 

Quali Pesca Piúma 

Rafael Vila Velha 

Rafael São Mateus 

Rafael Benedito Santos Serra 

Rafael Braga de Oliveira Linhares 

Rafael Detoni Mielke Afonso Cláudio 

Rafael Rebelo Colatina 

Rafael Vulpi Caliari Vitória 

Rafaela Covre Vitória 

Raiany Boldrini Christe Jalles Vitória 

Ramon Castro Vitória 

Raphael Barros Teixeira Aracruz 

Raphael Lacerda Vila Velha 

Raphael Marcos Serra 

Raphael Nardoto Barboza Cariacica 

Raphael Zanotti Vitória 

Raquel Lagasse Gumz Laranja da Terra 

Raquel Venturin Linhalis Vitória 

Regiane Schoenrock de Souza Vila Velha 

Regina Reja Vitória 

Renan Batista Queiroz Linhares 

Renan Loss Vulpi Itaguaçu 

Renan Nascimento Marataízes 

Renata Bhering Vila Velha 

Renata Vianna Alegre 

Renato Alexandre Serra 

Renato Santos Vila Velha 

Ricardo Araujo Rodrigues Vila Velha 

Ricardo da Silva Colatina 

Ricardo Monteiro Oliveira Vila Velha 

Ricardo Pedras Mayrink Vila Velha 

Ricardo Rodes Serra 

Rita Georgia da Silva Noronha Vitória 

Robert Coutinho Vila Velha 

Rodrigo Vitória 

Rodrigo Borges Miranda Serra 

Rodrigo Ludgerio Colatina 

Rodrigo Ribeiro Rodrigues Vitória 

Rogério Machado da Silva Afonso Cláudio 

Romeri Pedro dos Santos Anchieta 
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Participante Município 

Romulo De Assis Silva Lázaro Conceição do Castelo 

rosa silverio dos santos Colatina 

Rosangela Caldas São Mateus 

Rosilane Gripa Bustamante Vitória 

Sabrina Silva Santos Leonel Vila Velha 

Samir Scardini Vila Velha 

Samira Piol Carrara de Angeli João Neiva 

Sandra M N Frasson Vila Velha 

Sandra Mara Magevski Vitória 

Sandra Pissarra Barbosa Fundão 

Sandro Rebonato Soares Vitória 

Sania Raquel Brisson da Costa Alacrino Nova Venécia 

Sania Raquel Brisson da Costa Alacrino Vitória 

Sara Gumz Siring Laranja da Terra 

Saulo Serra 

Saulo Braun Krüger Santa Leopoldina 

Sérgio Belarmino São Mateus 

Sergio Rangel Gomes Vila Velha 

Silvia Dutary Peres Vitória 

Silvio Fernandes Patricio Laranja da Terra 

Silvio Nascimento Ferreira Vitória 

Simone Sena Serra 

Sr. André Serra 

Sr. Leticia Serra 

Sthella Quirino de Brito Afonso Cláudio 

Tainara de Almeida Lopes Serra 

Taís Maria Zanoni Vila Velha 

Tássio Carielo Vitória 

Tati Vieira Fundão 

Thadeu Sartorio Linhares 

Thaís Tusi Barcelos Vila Velha 

Thassiane Targino da Silva Serra 

Thayná Pereira Vitória 

Thayro Correia Gomes Linhares 

Thiago Paiva Cariacica 

Thiago Pinto Serra 

Thiago Ramos Cachoeiro de Itapemirim 

Usuário Brazil Vitória 

Valter Herpis Junior Governador Lindenberg 

Vanessa Carina Vila Velha 
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Participante Município 

vicente de paulo adao Guarapari 

Victor Rampinelli Comarela Vitória 

Vinicius Delatorre Vitória 

Vinicius Escócia Vitória 

Vinicius Monteiro Cariacica 

Vinicius Scardua Vila Velha 

Vitor Andreao Venda Nova do Imigrante 

Vitor Borges Batista Guarapari 

Vitor Lopes Cachoeiro de Itapemirim 

Vitor Nunes Cariacica 

Wallace Santiago Vitória 

wallace vargas Cachoeiro de Itapemirim 

Walter Cachoeiro de Itapemirim 

Walter Vinicius Ribeiro Cancelieri Vitória 

Wander Soares Marreiro Vitória 

Wanderson Junior Andrade da Silva Afonso Cláudio 

Welder Alonso Pires Cariacica 

Wender Regatieri Colatina 

Wesley da Silva Vila Velha 

Wesley da Silva Vila Velha 

Wesley Rangel Simões Vitória 

Wesley Xavier Linhares 

Wesley Xavier Nascimento Linhares 

Yan Vieira Piúma 

yasmin furlan Vila Velha 

Yussara Assunção Costa Vitória 

Zael Vitória 

Zezé Gegenheimer da Silva Vitória 

 



 
 

 

 


