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APRESENTAÇÃO
Este relatório consolida o conjunto de informações colhidas junto à sociedade
capixaba no âmbito das audiências públicas do PPA 2016-2019 e LOA 2016 e da
página “PPAEMREDE” na internet.

Importante esclarecer que a redação das propostas apresentadas neste
relatório seguiu padrão adotado pela Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento (SEP), privilegiando a clareza, concisão e estilo. Algumas das
propostas apresentadas pela sociedade precisaram passar por readequação de
linguagem a fim de dar homogeneidade ao documento sem, contudo, comprometer
as ideias-força constantes de cada uma das mais de 2.700 contribuições colhidas.

As AUDIÊNCIAS PÚBLICAS são importantes instrumentos de presença do Governo
junto à Sociedade. Cada audiência encerra o comparecimento presencial de
expressiva parcela de representantes do Poder Público Estadual junto ao conjunto
de cidadãos e cidadãs que voluntária e motivadamente responderam ao convite do
Governo para dialogar.

Com amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, as audiências públicas
representam uma forma de participação e controle popular sobre a Administração
Pública. Visam, nesse contexto, informar, promover o debate, esclarecer dúvidas e
questionamentos, mas, sobretudo, ouvir opiniões e captar propostas de solução para
os principais problemas (desafios) enfrentados pela sociedade em determinada
microrregião do Estado, de modo a subsidiar a elaboração do PPA 2016-2019 e da
LOA 2016 atenta às questões sensíveis à população.

O PLANO PLURIANUAL (PPA) é o instrumento de planejamento governamental de
médio prazo, que estabelece, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas
da Administração Pública para um período de quatro anos, organizando as ações do
Governo em programas que resultem em bens e serviços para a população.

A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) é o instrumento de planejamento de curto
prazo, compatível com o PPA, utilizado pela Administração Pública para estimar
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todos os recursos que serão arrecadados (receita), e fixar os valores a serem gastos
(despesas) em um determinado exercício financeiro.

A pessoa interessada, que não pôde participar presencialmente, ou que teve
proposta que não foi apresentada oportunamente nas audiências públicas, teve a
possibilidade de usar a Internet para destacar os desafios da sua região que
mereceriam maior atenção do Governo do Estado. Além disso, também foi possível
sugerir soluções associadas a esses desafios.

O site PPAEMREDE (www.ppa.es.gov.br) foi a plataforma tecnológica que
recepcionou o diálogo com a Sociedade em torno dos desafios do PPA. Seu acesso
pôde ser feito por meio de computadores, mas também, por smartphones e tablets.
A versão mobile foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o acesso e ampliar a
participação da população.

A página trazia os trinta e sete desafios, identificados durante a realização do
Planejamento Estratégico 2015-2018 do Governo do Estado, divididos em dez
temas: Educação; Saúde; Segurança, Defesa Social e Justiça; Desenvolvimento
Econômico; Desenvolvimento Social; Meio Ambiente e Agricultura; Infraestrutura e
Logística; Desenvolvimento Urbano e Regional; Turismo, Cultura e Esporte; e
Gestão Pública. Após escolher um dos temas, o internauta destacava um desafio e
tinha, ainda, a opção de enviar uma proposta de solução.

O conteúdo deste relatório, além de divulgado na internet para acesso de toda
população capixaba, foi encaminhado aos órgãos do Governo para que o considere
no momento da elaboração de suas programações, levando em conta, para cada
uma das propostas apresentadas, sua viabilidade técnica e econômica, seu
potencial de benefício ao conjunto da população, sua pertinência dentre as
competências do Governo do Estado, bem como, seu caráter regional.
.
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1. RESULTADOS DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
A Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP) organizou nos meses de
maio e junho de 2015 as Audiências Públicas como uma forma de ouvir a sociedade
e coletar suas contribuições para a elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 (PPA)
e da Lei Orçamentária Anual de 2016 (LOA).

Uma das diretrizes Estratégicas do Governo, destacada no Planejamento
Estratégico 2015-2018, é o Governo em rede com a sociedade. Neste sentido,
alinhada às demais diretrizes deste Planejamento, a SEP lançou o PPA em Rede.
Composto de 3 fases, o PPA em Rede iniciou-se com a realização das 7 Audiências
Públicas nas Microrregiões do Estado (Lei nº 9.768/2011). Paralelo à realização das
Audiências Públicas lançou-se em 06 de maio de 2015 o site PPAEMREDE
(ppa.es.gov.br) também com o objetivo de coletar as contribuições da sociedade. A
terceira fase deste processo ocorreu com a realização das oficinas de elaboração do
PPA junto aos técnicos dos órgãos do Governo. Concluídas as três fases iniciais, a
SEP disponibiliza para cada órgão as contribuições da participação da sociedade
para elaboração do PPA 2016-2019 e LOA 2016.

Participaram das Audiências Públicas nas microrregiões 2.800 pessoas, somando
um total de 1.668 propostas. No PPAEMREDE participaram 650 pessoas,
totalizando 1.422 destaques aos desafios e 1.100 propostas de solução para estes
desafios. No total foram 3.450 pessoas contribuindo com 2.768 propostas para o
PPA 2016-2019.

Apresentamos a seguir os resultados consolidados da participação da sociedade
nas Audiências Públicas e no PPAEMREDE. Anexo a este Relatório encontram-se
detalhadas a metodologia de trabalho realizada nas Audiências Públicas e no
PPAEMREDE, bem como os resultados do Planejamento Estratégico do Governo do
Estado 2015-2018 cujos temas e desafios serviram de base para as Audiências
Públicas e o PPAEMREDE.
O gráfico I apresenta uma síntese da participação da sociedade nas Audiências
Públicas e no PPAEMREDE, considerando os temas e as microrregiões.
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GRÁFICO I - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE POR ÁREA DE RESULTADO E MICRORREGIÃO

Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015
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Podemos observar que a área de resultado que mais recebeu contribuição da
sociedade, em todo o estado, foi Meio Ambiente e Agricultura com 20,81% das
propostas.

Em

segundo

lugar

a

Educação

com

12,86%,

seguida

pelo

Desenvolvimento Urbano e Regional com 12,68%.

Na área Meio Ambiente e Agricultura a microrregião com maior contribuição foi a
Central Sul com 18,75% do total das propostas por área, em segundo lugar a
microrregião Nordeste com 15,97%, em terceiro a Caparaó com 14,58%.
Na área de Educação a microrregião com maior número de propostas foi a
Metropolitana com 23,88%, seguida pela Caparaó com 22,75% e da Nordeste com
11,23%.

Na área de Desenvolvimento Urbano e Regional a microrregião que apresentou
mais propostas foi a Metropolitana, com 37,32%, logo após a Centro Oeste com
10,83% e empatadas Nordeste e Noroeste com 9,68%.

O quadro I apresenta em ordem decrescente os desafios mais destacados e que
receberam maior número de propostas, considerando os dados de todo o Estado. O
site do PPAEMREDE e as Audiências Públicas receberam um total de 2.768
propostas. Observa-se que o desafio “Promover a sustentabilidade das propriedades
rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária”, ligado à área
de resultado Meio Ambiente e Agricultura, recebeu o maior número de propostas. Ou
seja, 7,41% das propostas recebidas, totalizando 205 propostas. E seguida, o
desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área de resultado
Infraestrutura logística, concentrou 6,9% das propostas, totalizando 191 sugestões.
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QUADRO I: DEMONSTRATIVO GERAL DE PROPOSTAS POR ÁREA DE
RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Meio Ambiente e
Agricultura
Infraestrutura Logística
Segurança, Justiça e
Defesa social
Educação
Meio Ambiente e
Agricultura
Turismo, Cultura e
Esporte
Desenvolvimento
Urbano e Regional
Segurança, Justiça e
Defesa social
Meio Ambiente e
Agricultura

DESAFIO
Promover a sustentabilidade das propriedades
rurais, estimulando a agregação de valor da
produção agropecuária.
Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
Diminuir os crimes contra a vida
Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas
Promover cultura, esporte e turismo com foco na
inclusão social
Ampliar a cobertura de saneamento básico

Turismo, Cultura e
Esporte

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
humanizados
Inovar e potencializar a economia dos setores
turístico, cultural e esportivo

Desenvolvimento
Econômico

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

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde
Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

Saúde

Saúde
Desenvolvimento Social

PROPOSTA

%

205

7,41%

191

6,90%

186

6,72%

173

6,25%

155

5,60%

135

4,88%

132

4,77%

129

4,66%

129

4,66%

127

4,59%

106

3,83%

102

3,68%

86

3,11%

79

2,85%

71

2,57%

Desenvolvimento Social

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

63

2,28%

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

57

2,06%

Saúde
Meio Ambiente e
Agricultura
Desenvolvimento
Urbano e Regional

Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde

52

1,88%

Melhorar a qualidade do ar e da água

52

1,88%

48

1,73%

47

1,70%

46

1,66%

44

1,59%

42

1,52%

37

1,34%

35

1,26%

33

1,19%

Gestão Pública
Educação
Infraestrutura Logística
Educação
Educação
Meio Ambiente e
Agricultura
Desenvolvimento Social

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos
Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias
Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos
Reduzir a extrema pobreza
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Desenvolvimento
Urbano e Regional
Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento
Urbano e Regional
Gestão Pública
Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

32

1,16%

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

29

1,05%

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

29

1,05%

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

28

1,01%

Melhorar o ambiente de negócios

26

0,94%

24

0,87%

17

0,61%

9

0,33%

7

0,25%

Gestão Pública

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde
Aprimorar a transparência das informações e os
canais de comunicação com o Governo, bem
como prevenir e combater a corrupção
Integrar o Governo em rede com a sociedade

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

4

0,14%

Educação

Outros

1

0,04%

2768

100%

Saúde
Gestão Pública

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.

Ainda constata-se que o desafio “Garantir o equilíbrio fiscal sustentável” da área de
resultado Gestão Pública, foi um dos menos solicitados pela população, obteve
0,14%, ou seja, 04 propostas, seguido pelo desafio “Integrar o Governo em rede
com a sociedade” também da área Gestão Pública com 0,25, ou seja, 07 propostas.

Durante o trabalho realizado, captamos a participação e as contribuições da
sociedade por Microrregião e área de resultado. Seguimos apresentando estes
dados.
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1.1

MICRORREGIÃO NORDESTE

A Microrregião Nordeste é composta pelos municípios de São Mateus, Boa
Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pedro Canário,
Pinheiros e Ponto Belo. Os destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no
quadro II.

QUADRO II: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO NORDESTE DE
PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA

PROPOSTA

%

29

8,22%

26

7,37%

24

6,80%

22

6,23%

22

6,23%

Diminuir os crimes contra a vida

21

5,95%

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública
Inovar e potencializar a economia dos setores
turístico, cultural e esportivo

20

5,67%

19

5,38%

17

4,82%

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

15

4,25%

Desenvolvimento Social

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

13

3,68%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

13

3,68%

Melhorar a qualidade do ar e da água

12

3,40%

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

12

3,40%

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

11

3,12%

9

2,55%

8

2,27%

7

1,98%

7

1,98%

Meio Ambiente e
Agricultura
Saúde
Meio Ambiente e
Agricultura
Meio Ambiente e
Agricultura
Turismo, Cultura e Esporte
Segurança, Justiça e
Defesa social
Infraestrutura Logística
Educação
Turismo, Cultura e Esporte

Meio Ambiente e
Agricultura
Segurança, Justiça e
Defesa social
Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento Social
Educação
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Desenvolvimento Social

DESAFIO
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
humanizados
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a agregação
de valor da produção agropecuária
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado
Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares
Reduzir a extrema pobreza

12

Desenvolvimento Urbano e
Regional
Saúde
Meio Ambiente e
Agricultura
Educação
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Educação
Educação
Infraestrutura Logística
Saúde
Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Gestão Pública
Gestão Pública
Gestão Pública

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde
Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos
Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho
Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

6

1,70%

6

1,70%

5

1,42%

5

1,42%

4

1,13%

4

1,13%

4

1,13%

3

0,85%

3

0,85%

Melhorar o ambiente de negócios

1

0,28%

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

1

0,28%

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

1

0,28%

1

0,28%

1

0,28%

1

0,28%

353

100%

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público
Aprimorar a transparência das informações e
os canais de comunicação com o Governo,
bem como prevenir e combater a corrupção

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.

Na microrregião Nordeste o PPAEMREDE e as Audiências Públicas receberam um
total de 353 propostas, sendo que o desafio “Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas”, da área de resultado Meio
Ambiente e Agricultura, recebeu maior quantidade de propostas, um total de 29,
equivalendo a 8,22% das contribuições recebidas. Em seguida o desafio “Ampliar e
facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais
humanizados”, da área de resultado Saúde, com 26 propostas, equivalendo a 7,37%
das contribuições recebidas.
Os desafios “Aprimorar a transparência das informações e os canais de
comunicação com o Governo, bem como prevenir e combater a corrupção”,
“Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público”, “Melhorar
a qualidade e eficiência dos serviços públicos” todos da área de resultado Gestão
Pública, obtiveram 0,28% das contribuições, ou seja, 01 proposta cada.
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1.2

MICRORREGIÃO NOROESTE

A Microrregião Noroeste é composta pelos municípios de Água Doce do Norte,
Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia e
Vila Pavão. Os destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro III.

QUADRO III: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO NOROESTE DE
PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Infraestrutura Logística
Meio Ambiente e Agricultura
Turismo, Cultura e Esporte

Meio Ambiente e Agricultura
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Segurança, Justiça e Defesa
social
Educação
Meio Ambiente e Agricultura
Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Educação
Saúde
Turismo, Cultura e Esporte
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Saúde
Gestão Pública
Desenvolvimento Econômico
Educação
Educação

DESAFIO
Ampliar a cobertura de saneamento
básico
Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas
Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção
agropecuária
Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades
Diminuir os crimes contra a vida
Elevar a qualidade do ensino e
aprendizagem na rede pública
Ampliar e conservar a cobertura florestal
do Estado
Atrair e promover novas oportunidades
de negócios para geração de emprego e
renda
Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão
aos serviços de saúde especializada e
mais humanizados
Inovar e potencializar a economia dos
setores turístico, cultural e esportivo
Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares
Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde
Melhorar a qualidade e eficiência dos
serviços públicos
Melhorar o ambiente de negócios
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Elevar a eficácia da educação de jovens
e adultos

PROPOSTA

%

16

11,03%

14

9,66%

11

7,59%

9

6,21%

9

6,21%

8

5,52%

8

5,52%

7

4,83%

6

4,14%

6

4,14%

5

3,45%

4

2,76%

4

2,76%

3

2,07%

3

2,07%

3

2,07%

2

1,38%

2

1,38%

2

1,38%

2

1,38%
14

Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Educação
Gestão Pública
Meio Ambiente e Agricultura
Saúde
Desenvolvimento Econômico
Gestão Pública
Infraestrutura Logística
Meio Ambiente e Agricultura
Saúde
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Social
Segurança, Justiça e Defesa
Social
Gestão Pública

Reduzir a extrema pobreza

2

1,38%

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

2

1,38%

2

1,38%

2

1,38%

2

1,38%

2

1,38%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

145

100%

Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho
Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
Melhorar a qualidade do ar e da água
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde
Ampliar a competitividade do Espírito
Santo
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público
Ampliar e qualificar a infraestrutura de
portos, aeroportos e ferrovias
Reduzir os impactos negativos dos
eventos naturais extremos
Ampliar a resolutividade e cobertura da
rede primária de saúde
Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo
Ampliar a proteção social e a garantia
dos direitos humanos aos segmentos
vulneráveis
Aumentar a eficácia do sistema prisional
e ressocialização
Aprimorar a transparência das
informações e os canais de comunicação
com o Governo, bem como prevenir e
combater a corrupção

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015

Na microrregião Noroeste o PPAEMREDE e as Audiências Públicas presenciais
receberam um total de 145 propostas, sendo o desafio “Ampliar a cobertura de
saneamento básico” da área de Desenvolvimento Urbano e Regional o que recebeu
maior quantidade de propostas, um total de 16, equivalendo a 11,03% das
contribuições. Em seguida o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”,
da área de resultado Infraestrutura Logística, com 14 propostas, equivalendo a
9,66% das contribuições.
O desafio “Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização” da área de
resultado Segurança, Justiça e Defesa Social, e o desafio “Aperfeiçoar a rede de
atendimento socioeducativo” da área Desenvolvimento Social foram alguns dos
menos solicitados pela população, obtiveram apenas 01 proposta cada.
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1.3

MICRORREGIÃO CENTRO OESTE

A Microrregião Centro Oeste é composta pelos municípios de Colatina, São Roque
do Canaã, Baixo Guandu, Pancas, Alto Rio Novo, São Domingos do Norte, São
Gabriel da Palha, Governador Lindenberg, Marilândia e Vila Valério. Os destaques
realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro IV.
QUADRO IV: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRO OESTE DE
PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Infraestrutura Logística
Saúde

Meio Ambiente e Agricultura

Meio Ambiente e Agricultura

Turismo, Cultura e Esporte
Saúde
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Segurança, Justiça e Defesa
social
Segurança, Justiça e Defesa
social

DESAFIO
PROPOSTA
%
Ampliar e qualificar a infraestrutura
40
10,36%
rodoviária
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
33
8,55%
humanizados
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
30
7,77%
produtivas
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a
25
6,48%
agregação de valor da produção
agropecuária
Promover cultura, esporte e turismo com
22
5,70%
foco na inclusão social
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
21
5,44%
primária de saúde
Ampliar a cobertura de saneamento básico

20

5,18%

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

17

4,40%

Diminuir os crimes contra a vida

17

4,40%

Meio Ambiente e Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

16

4,15%

Desenvolvimento Econômico

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

16

4,15%

15

3,89%

14

3,63%

11

2,85%

10

2,59%

9

2,33%

9

2,33%

7

1,81%

6

1,55%

Desenvolvimento Econômico

Elevar a qualidade do ensino e
aprendizagem na rede pública
Melhorar a qualidade e eficiência dos
serviços públicos
Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde
Inovar e potencializar a economia dos
setores turístico, cultural e esportivo
Ampliar a proteção social e a garantia dos
direitos humanos aos segmentos
vulneráveis
Melhorar o ambiente de negócios

Educação
Desenvolvimento Urbano e
Regional

Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

Educação
Gestão Pública
Saúde
Turismo, Cultura e Esporte
Desenvolvimento Social
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Desenvolvimento Urbano e
Regional
Desenvolvimento Econômico
Meio Ambiente e Agricultura
Educação
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Social
Meio Ambiente e Agricultura
Educação
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Gestão Pública
Educação
Infraestrutura Logística
Gestão Pública

Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares
Ampliar a competitividade do Espírito Santo
Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

6

1,55%

5

1,30%

5

1,30%

4

1,04%

Reduzir a extrema pobreza
Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo
Melhorar a qualidade do ar e da água
Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

4

1,04%

4

1,04%

3

0,78%

3

0,78%

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

3

0,78%

3

0,78%

3

0,78%

2

0,52%

2

0,52%

1

0,26%

386

100%

Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público
Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho
Ampliar e qualificar a infraestrutura de
portos, aeroportos e ferrovias
Integrar o Governo em rede com a
sociedade

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015

Na microrregião Centro Oeste o PPAEMREDE e as Audiências Públicas presenciais
receberam um total de 386 propostas, sendo o desafio “Ampliar e qualificar a
infraestrutura rodoviária” da área de Infraestrutura Logística o que recebeu maior
quantidade de propostas, um total de 40, equivalendo a 10,36% das contribuições.
Em seguida o desafio “Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde
especializada e mais humanizados” da área de resultado: Saúde, com 33 propostas,
equivalendo a 8,55% das contribuições.
O desafio “Integrar o Governo em rede com a sociedade” da área de resultado
Gestão Pública, foi um dos menos destacados pela população, obteve 01 proposta,
seguido pelo desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e
ferrovias” da área Infraestrutura Logística com 02 propostas.
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1.4

MICRORREGIÃO RIO DOCE

A Microrregião Rio Doce é composta pelos municípios de Linhares, Aracruz, Ibiraçu,
João Neiva, Rio Bananal e Sooretama. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro V.

QUADRO V: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO RIO DOCE DE PROPOSTA
POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Infraestrutura Logística
Saúde

Meio Ambiente e Agricultura

Saúde
Turismo, Cultura e Esporte
Meio Ambiente e Agricultura
Educação
Meio Ambiente e Agricultura
Segurança, Justiça e Defesa
social
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Social

DESAFIO
PROPOSTA
Ampliar e qualificar a infraestrutura
19
rodoviária
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
19
humanizados
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a
18
agregação de valor da produção
agropecuária
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
18
primária de saúde
Promover cultura, esporte e turismo com
15
foco na inclusão social
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
14
produtivas
Elevar a qualidade do ensino e
14
aprendizagem na rede pública
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
14
Estado
Diminuir os crimes contra a vida
Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo
Ampliar a proteção social e a garantia dos
direitos humanos aos segmentos
vulneráveis

%
7,48%
7,48%

7,09%

7,09%
5,91%
5,51%
5,51%
5,51%

14

5,51%

13

5,12%

10

3,94%

Desenvolvimento Econômico

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

10

3,94%

Turismo, Cultura e Esporte

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

10

3,94%

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

8

3,15%

7

2,76%

6

2,36%

6

2,36%

4

1,57%

3

1,18%

Educação
Educação
Infraestrutura Logística
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Urbano e
Regional

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho
Ampliar e qualificar a infraestrutura de
portos, aeroportos e ferrovias
Reduzir a extrema pobreza
Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades
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Desenvolvimento Urbano e
Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

3

1,18%

3

1,18%

3

1,18%

3

1,18%

3

1,18%

3

1,18%

2

0,79%

2

0,79%

2

0,79%

2

0,79%

Desenvolvimento Econômico Melhorar o ambiente de negócios

2

0,79%

Educação
Desenvolvimento Urbano e
Regional

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

1

0,39%

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

1

0,39%

1

0,39%

1

0,39%

254

100%

Desenvolvimento Urbano e
Regional
Educação

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
Saúde
cuidados com a própria saúde
Saúde
Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde
Segurança, Justiça e Defesa Aumentar a eficácia do sistema prisional e
social
ressocialização
Desenvolvimento Econômico Ampliar a competitividade do Espírito Santo
Desenvolvimento Urbano e
Reduzir o déficit habitacional e os
Regional
aglomerados subnormais e irregulares
Melhorar a qualidade e eficiência dos
Gestão Pública
serviços públicos
Meio Ambiente e Agricultura Melhorar a qualidade do ar e da água

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público
Integrar o Governo em rede com a
Gestão Pública
sociedade
TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015
Gestão Pública

Na microrregião Rio Doce o PPAEMREDE e as Audiências Públicas presenciais
receberam 254 propostas, sendo o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária”, da área de Infraestrutura Logística, e o desafio “Ampliar e facilitar o
acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados”, da
área de resultado Saúde, foram os mais destacados ambos com 19 propostas.
Equivalendo a 7.48% das contribuições.
O desafio “Reduzir o índice de acidentes de trânsito”, da área de resultado
Desenvolvimento Urbano e Regional, e o desafio “Alfabetizar todas as crianças até 8
anos”, da área de Educação, foram alguns dos menos solicitados pela população,
obtiveram 01 proposta.
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1.5

MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA

A Microrregião Central Serrana é composta pelos municípios de Santa Teresa,
Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana e Itaguaçu. Os destaques
realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro VI.

QUADRO VI: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA DE
PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Infraestrutura Logística

Meio Ambiente e Agricultura
Desenvolvimento Urbano e
Regional

DESAFIO
Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção
agropecuária
Ampliar a cobertura de saneamento básico

Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social
Inovar e potencializar a economia dos
Turismo, Cultura e Esporte
setores turístico, cultural e esportivo
Fortalecer a segurança hídrica para
Meio Ambiente e Agricultura abastecimento humano e atividades
produtivas
Educação
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Reduzir os impactos negativos dos eventos
Meio Ambiente e Agricultura
naturais extremos
Elevar a qualidade do ensino e
Educação
aprendizagem na rede pública
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Meio Ambiente e Agricultura
Estado
Atrair e promover novas oportunidades de
Desenvolvimento Econômico negócios para geração de emprego e
renda
Segurança, Justiça e Defesa
Diminuir os crimes contra a vida
social
Desenvolvimento Social
Reduzir a extrema pobreza
Ampliar a proteção social e a garantia dos
Desenvolvimento Social
direitos humanos aos segmentos
vulneráveis
Desenvolvimento Urbano e
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
Regional
Turismo, Cultura e Esporte

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população
aos alagamentos na região metropolitana

Meio Ambiente e Agricultura

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo
Melhorar a qualidade e eficiência dos
serviços públicos
Melhorar a qualidade do ar e da água

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e

Desenvolvimento Social
Gestão Pública

PROPOSTA

%

20

17,86%

17

15,18%

8

7,14%

8

7,14%

7

6,25%

7

6,25%

6

5,36%

6

5,36%

5

4,46%

4

3,57%

3

2,68%

3

2,68%

3

2,68%

3

2,68%

2

1,79%

2

1,79%

2

1,79%

1

0,89%

1

0,89%

1

0,89%
20

adultos
Desenvolvimento Urbano e
Universalizar a destinação adequada dos
Regional
resíduos sólidos urbanos
Desenvolvimento Econômico Melhorar o ambiente de negócios
Qualificar o jovem para o mercado de
Educação
trabalho
TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.

1

0,89%

1

0,89%

1

0,89%

112

100%

Na microrregião Central Serrana o PPAEMREDE e as Audiências Públicas
presenciais receberam um total de 112 propostas, sendo o desafio “Ampliar e
qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área de Infraestrutura Logística, o que
recebeu maior quantidade de propostas, um total de 20, equivalendo 17,86% das
contribuições. Em seguida o desafio “Promover a sustentabilidade das propriedades
rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária” da área de
resultado: Meio Ambiente e Agricultura, com 17 propostas, equivalendo 15,18% das
contribuições.
O desafio “Qualificar o jovem para o mercado de trabalho”, da área de resultado
Educação, e o desafio “Melhorar a qualidade do ar e da água”, da área Meio
Ambiente e Agricultura, foram algumas das menos solicitadas ambas com 01
proposta cada.
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1.6

MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA

A Microrregião Sudoeste Serrana é composta pelos municípios de Laranja da Terra,
Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante,
Domingos Martins e Marechal Floriano. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro VII.
QUADRO VII: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA
DE PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Meio Ambiente e
Agricultura
Educação
Meio Ambiente e
Agricultura
Segurança, Justiça e
Defesa social
Desenvolvimento
Urbano e Regional
Turismo, Cultura e
Esporte
Turismo, Cultura e
Esporte
Saúde
Desenvolvimento
Econômico
Infraestrutura
Logística
Meio Ambiente e
Agricultura
Educação
Desenvolvimento
Social
Educação
Meio Ambiente e
Agricultura
Saúde
Desenvolvimento
Urbano e Regional
Saúde
Desenvolvimento
Urbano e Regional
Desenvolvimento
Social

DESAFIO

PROPOSTA

%

13

9,03%

12

8,33%

Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento
humano e atividades produtivas

12

8,33%

Diminuir os crimes contra a vida

11

7,64%

Ampliar a cobertura de saneamento básico

10

6,94%

10

6,94%

8

5,56%

8

5,56%

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

7

4,86%

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

7

4,86%

6

4,17%

5

3,47%

4

2,78%

4

2,78%

3

2,08%

3

2,08%

3

2,08%

3

2,08%

2

1,39%

2

1,39%

Promover a sustentabilidade das propriedades
rurais, estimulando a agregação de valor da
produção agropecuária
Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública

Promover cultura, esporte e turismo com foco na
inclusão social
Inovar e potencializar a economia dos setores
turístico, cultural e esportivo
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
humanizados

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos
humanos aos segmentos vulneráveis
Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde
Universalizar a destinação adequada dos resíduos
sólidos urbanos
Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde
Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades
Reduzir a extrema pobreza
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Desenvolvimento
Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo
Social
Segurança, Justiça e Aumentar a eficácia do sistema prisional e
Defesa social
ressocialização
Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
Gestão Pública
públicos
Meio Ambiente e
Melhorar a qualidade do ar e da água
Agricultura
Educação
Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos
Educação
Desenvolvimento
Urbano e Regional

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.

2

1,39%

2

1,39%

2

1,39%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

1

0,69%

144

100%

Na microrregião Sudoeste Serrana o PPAEMREDE e as Audiências Públicas
presenciais receberam 144 propostas, sendo o desafio “Promover a sustentabilidade
das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção
agropecuária” da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura o que recebeu
maior quantidade de propostas, um total de 16, equivalendo a 9,03% das
contribuições. Em seguida o desafio “Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública”, da área de resultado Educação e o desafio “Fortalecer a segurança
hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas”, área de resultado Meio
Ambiente e Agricultura com 13 propostas, equivalendo a 8,33% das contribuições.
O desafio “Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos”, da área de resultado
Educação, e o desafio “Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais
e irregulares“, da área de Desenvolvimento Urbano e Regional, foram alguns dos
menos solicitados ambos com 01 proposta.
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1.7

MICRORREGIÃO CENTRAL SUL

A Microrregião Central Sul é composta pelos municípios de Castelo, Vargem Alta,
Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Muqui, Atílio Vivácqua, Mimoso do Su
e, Apiacá. Os destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro VIII.

QUADRO VIII: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL DE
PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Meio Ambiente e
Agricultura
Segurança, Justiça e
Defesa social
Segurança, Justiça e
Defesa social
Meio Ambiente e
Agricultura
Meio Ambiente e
Agricultura
Infraestrutura Logística
Educação
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento Urbano
e Regional
Turismo, Cultura e
Esporte
Turismo, Cultura e
Esporte
Saúde
Meio Ambiente e
Agricultura
Saúde
Educação
Desenvolvimento Social
Meio Ambiente e
Agricultura
Saúde

DESAFIO

PROPOSTA

%

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

47

14,92%

Diminuir os crimes contra a vida

41

13,02%

35

11,11%

27

8,57%

24

7,62%

20

6,35%

13

4,13%

12

3,81%

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

11

3,49%

Ampliar a cobertura de saneamento básico

8

2,54%

8

2,54%

7

2,22%

6

1,90%

6

1,90%

6

1,90%

4

1,27%

4

1,27%

4

1,27%

4

1,27%

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas
Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária
Elevar a qualidade do ensino e
aprendizagem na rede pública
Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social
Inovar e potencializar a economia dos
setores turístico, cultural e esportivo
Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde
Melhorar a qualidade do ar e da água
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
humanizados
Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho
Ampliar a proteção social e a garantia dos
direitos humanos aos segmentos
vulneráveis
Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde
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Desenvolvimento Urbano
e Regional
Infraestrutura Logística
Desenvolvimento Urbano
e Regional
Desenvolvimento Social
Educação
Desenvolvimento Urbano
e Regional
Educação
Gestão Pública

Reduzir o índice de acidentes de trânsito
Ampliar e qualificar a infraestrutura de
portos, aeroportos e ferrovias
Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades
Reduzir a extrema pobreza
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

4

1,27%

4

1,27%

3

0,95%

3

0,95%

3

0,95%

2

0,63%

2

0,63%

2

0,63%

Desenvolvimento Urbano
e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

1

0,32%

Desenvolvimento Urbano
e Regional
Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento
Econômico

Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares

1

0,32%

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

1

0,32%

Melhorar o ambiente de negócios

1

0,32%

1

0,32%

315

100%

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde
TOTAL DE PROPOSTAS

Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.

Na microrregião Central Sul o PPAEMREDE e as Audiências Públicas presenciais
receberam 315 propostas, sendo o desafio “Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária”,
da área de Meio Ambiente e Agricultura, o que recebeu maior quantidade de
propostas, um total de 47, equivalendo a 14,92% das contribuições. Em seguida o
desafio “Diminuir os Crimes contra a Vida” da área de resultado: Segurança, Justiça
e Defesa Social, com 41 propostas, equivalendo a 13,02% das contribuições.
O desafio “Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde”,
da área de resultado Saúde, e o desafio “Melhorar o ambiente de negócios”, da área
Desenvolvimento Econômico, foram alguns dos menos solicitados ambos com 01
proposta.
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1.8

MICRORREGIÃO LITORAL SUL

A Microrregião Litoral Sul é composta pelos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta,
Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Os
destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro IX.

QUADRO IX: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO LITORAL SUL DE
PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Segurança, Justiça e Defesa
social
Infraestrutura Logística
Segurança, Justiça e Defesa
social

DESAFIO

PROPOSTA

%

Ampliar a cobertura de saneamento básico

16

15,53%

9

8,74%

9

8,74%

7

6,80%

7

6,80%

7

6,80%

6

5,83%

5

4,85%

5

4,85%

4

3,88%

3

2,91%

3

2,91%

2

1,94%

2

1,94%

2

1,94%

2

1,94%

2

1,94%

2

1,94%

1

0,97%

1

0,97%

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização
Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária
Diminuir os crimes contra a vida

Atrair e promover novas oportunidades de
Desenvolvimento Econômico negócios para geração de emprego e
renda
Desenvolvimento Urbano e
Universalizar a destinação adequada dos
Regional
resíduos sólidos urbanos
Ampliar e qualificar a infraestrutura de
Infraestrutura Logística
portos, aeroportos e ferrovias
Elevar a qualidade do ensino e
Educação
aprendizagem na rede pública
Promover cultura, esporte e turismo com
Turismo, Cultura e Esporte
foco na inclusão social
Qualificar o jovem para o mercado de
Educação
trabalho
Inovar e potencializar a economia dos
Turismo, Cultura e Esporte
setores turístico, cultural e esportivo
Ampliar a resolutividade e cobertura da
Saúde
rede primária de saúde
Aperfeiçoar a rede de atendimento
Desenvolvimento Social
socioeducativo
Educação
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Desenvolvimento Econômico Ampliar a competitividade do Espírito Santo
Aprimorar a transparência das informações
e os canais de comunicação com o
Gestão Pública
Governo, bem como prevenir e combater a
corrupção
Fortalecer a segurança hídrica para
Meio Ambiente e Agricultura abastecimento humano e atividades
produtivas
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
Saúde
serviços de saúde especializada e mais
humanizados
Educação
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Meio Ambiente e Agricultura
Estado
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Desenvolvimento Urbano e
Regional

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção
agropecuária
Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população
aos alagamentos na região metropolitana

Educação

Meio Ambiente e Agricultura

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
Saúde
cuidados com a própria saúde
Saúde
Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
Melhorar a qualidade e eficiência dos
Gestão Pública
serviços públicos
TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015

1

0,97%

1

0,97%

1

0,97%

1

0,97%

1

0,97%

1

0,97%

1

0,97%

1

0,97%

103

100%

Na microrregião Litoral Sul o PPAEMREDE e as Audiências Públicas presenciais
receberam 103 propostas, sendo o desafio “Ampliar a cobertura de saneamento
básico” da área de Desenvolvimento Urbano e Regional o que recebeu maior
quantidade de propostas, um total de 16, equivalendo a 15,53% das contribuições.
Em seguida os desafios “Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização”,
da área de resultado Segurança, Justiça e Defesa Social e “Ampliar e qualificar a
infraestrutura rodoviária”, da área Infraestrutura Logística, ambos com 09 propostas,
equivalendo a 8,74% das contribuições.
O desafio “Melhorar e fortalecer a gestão da escola”, da área de resultado
Educação, e o desafio “Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a
própria saúde”, da área de resultado Saúde, foram alguns dos menos solicitados
ambos com 01 proposta.
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1.9

MICRORREGIÃO CAPARAÓ

A Microrregião Caparaó é composta pelos municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz
Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Alegre, Dores do Rio Preto, Guaçuí, São
José do Calçado e Bom Jesus do Norte. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro X.

QUADRO X: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ DE PROPOSTA
POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Educação
Meio Ambiente e
Agricultura
Turismo, Cultura e Esporte
Segurança, Justiça e
Defesa social
Turismo, Cultura e Esporte
Meio Ambiente e
Agricultura
Educação
Infraestrutura Logística
Educação
Meio Ambiente e
Agricultura

DESAFIO
Elevar a qualidade do ensino e
aprendizagem na rede pública
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção
agropecuária
Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social
Diminuir os crimes contra a vida
Inovar e potencializar a economia dos
setores turístico, cultural e esportivo
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas

PROPOSTA

%

37

11,14%

37

11,14%

20

6,02%

20

6,02%

19

5,72%

19

5,72%

17

5,12%

15

4,52%

13

3,92%

13

3,92%

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

11

3,31%

Saúde

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

11

3,31%

Desenvolvimento
Econômico

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

11

3,31%

10

3,01%

9

2,71%

Melhorar a qualidade do ar e da água

9

2,71%

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

8

2,41%

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

8

2,41%

Desenvolvimento Social
Educação
Meio Ambiente e
Agricultura
Segurança, Justiça e
Defesa social
Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo
Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho
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Meio Ambiente e
Agricultura
Saúde
Desenvolvimento
Econômico
Educação
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Saúde

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos
Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde
Melhorar o ambiente de negócios
Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

6

1,81%

6

1,81%

5

1,51%

5

1,51%

5

1,51%

5

1,51%

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

3

0,90%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de
portos, aeroportos e ferrovias

2

0,60%

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

2

0,60%

1

0,30%

1

0,30%

1

0,30%

1

0,30%

1

0,30%

1

0,30%

332

100%

Desenvolvimento Social

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público
Reduzir a extrema pobreza

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a
sociedade
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
Saúde
cuidados com a própria saúde
Aprimorar a transparência das informações e
Gestão Pública
os canais de comunicação com o Governo,
bem como prevenir e combater a corrupção
TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.
Gestão Pública

Na microrregião Caparaó o PPAEMREDE e as Audiências Públicas presenciais
receberam 332 propostas, sendo os desafios “Elevar a qualidade do ensino e
aprendizagem na rede pública”, da área Educação, e o “Promover a sustentabilidade
das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção
agropecuária”, da área de Meio Ambiente e Agricultura, os que receberam maior
quantidade de propostas, ambos com 37, equivalendo a 11,14% das contribuições,
cada um. Em seguida o desafio “Promover cultura, esporte e turismo com foco na
inclusão social” da área de resultado: Turismo Cultura e Esporte, com 20 propostas,
equivalendo a 6,02% das contribuições.
O desafio “Reduzir a extrema pobreza”, da área de resultado Desenvolvimento
Social, e o desafio “Integrar o Governo em rede com a sociedade”, da área Gestão
Pública, foram alguns dos menos solicitados com 01 proposta.
29

1.10 MICRORREGIÃO METROPOLITANA
A Microrregião Metropolitana é composta pelos municípios de Vila Velha, Cariacica,
Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vitória. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro XI.

QUADRO XI: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA DE
PROPOSTA POR ÁREA DE RESULTADO E DESAFIO
ÁREA
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Educação
Segurança, Justiça e
Defesa social
Segurança, Justiça e
Defesa social
Infraestrutura Logística
Gestão Pública
Turismo, Cultura e Esporte

DESAFIO
Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades
Elevar a qualidade do ensino e
aprendizagem na rede pública
Diminuir os crimes contra a vida
Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização
Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária
Melhorar a qualidade e eficiência dos
serviços públicos
Inovar e potencializar a economia dos
setores turístico, cultural e esportivo

PROPOSTA

%

62

9,94%

46

7,37%

44

7,05%

42

6,73%

27

4,33%

24

3,85%

22

3,53%

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

20

3,21%

Desenvolvimento
Econômico

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

20

3,21%

20

3,21%

19

3,04%

18

2,88%

17

2,72%

16

2,56%

16

2,56%

Melhorar a qualidade do ar e da água

16

2,56%

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

15

2,40%

14

2,24%

14

2,24%

Infraestrutura Logística
Gestão Pública
Saúde
Educação
Turismo, Cultura e Esporte
Desenvolvimento Social
Meio Ambiente e
Agricultura
Desenvolvimento
Econômico
Meio Ambiente e
Agricultura
Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e qualificar a infraestrutura de
portos, aeroportos e ferrovias
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
humanizados
Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social
Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado
Promover a sustentabilidade das
propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção
agropecuária

30

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

14

2,24%

Desenvolvimento Urbano e
Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

14

2,24%

13

2,08%

13

2,08%

11

1,76%

11

1,76%

11

1,76%

10

1,60%

10

1,60%

7

1,12%

Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

7

1,12%

6

0,96%

Melhorar o ambiente de negócios

5

0,80%

5

0,80%

4

0,64%

4

0,64%

4

0,64%

2

0,32%

Meio Ambiente e
Agricultura
Saúde
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Desenvolvimento Social
Saúde
Desenvolvimento Urbano e
Regional
Educação
Desenvolvimento Social
Educação
Saúde
Desenvolvimento
Econômico
Meio Ambiente e
Agricultura
Educação

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas
Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares
Ampliar a proteção social e a garantia dos
direitos humanos aos segmentos vulneráveis
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde
Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho
Reduzir a extrema pobreza

Gestão Pública

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Aprimorar a transparência das informações e
os canais de comunicação com o Governo,
bem como prevenir e combater a corrupção
Integrar o Governo em rede com a
sociedade
Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

Educação

Outros

1

0,16%

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.

624

100%

Gestão Pública
Gestão Pública

Na microrregião Metropolitana o PPAEMREDE e as Audiências Públicas presenciais
receberam um total de 624 propostas, sendo o desafio “Diminuir o tempo de
deslocamento das pessoas nas cidades”, da área de Desenvolvimento Urbano e
Regional, o que recebeu maior quantidade de propostas, um total de 62,
equivalendo a 9,94% das contribuições. Em seguida o desafio “Elevar a qualidade
do ensino e aprendizagem na rede pública” da área de resultado Educação, com 46
propostas, equivalendo a 7,37% das contribuições.O desafio “Garantir o equilíbrio
fiscal sustentável”, da área de resultado Gestão Pública, foi um dos menos
solicitados pela população, obteve 02 propostas, seguido pelo desafio “Alfabetizar
todas as crianças até 8 anos”, da área Educação, com 04 propostas.
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2 PANORAMA GERAL
Ao analisar as propostas e desafios destacados pela sociedade verificam-se as
diversidades regionais e seus principais desafios.

Na Microrregião Nordeste a área de resultado Meio Ambiente e Agricultura e o
desafio “Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades
produtivas” obtIveram maior destaque e número de propostas. Seguido da área de
resultado Saúde e do desafio “Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços
de saúde especializada e mais humanizados”.

A Microrregião Noroeste apresentou cenário diferente. Recebeu maior destaque a
área de resultado Desenvolvimento Urbano e Regional e o desafio “Ampliar a
cobertura de saneamento básico”, seguido da área de resultado Infraestrutura
Logística e do desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”.

Nas microrregiões Centro Oeste e Rio Doce a área de resultado Infraestrutura
Logística e o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária” obtiveram maior
destaque e número de propostas. Seguido da área de resultado Saúde e do desafio
“Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais
humanizados”.

Na Microrregião Central Serrana a área de resultado Infraestrutura Logística e o
desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária” obtiveram maior destaque e
número de propostas. Seguido da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura e o
desafio “Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção agropecuária”.

Na Microrregião Sudoeste Serrana a área de resultado Meio Ambiente e Agricultura
e o desafio “Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção agropecuária” obtiveram maior destaque e número
de propostas. Seguido da área de resultado Educação e o desafio “Elevar a
qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública”.
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Na Microrregião Central Sul a área de resultado Meio Ambiente e Agricultura e o
desafio “Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a
agregação de valor da produção agropecuária” também obtiveram maior destaque e
número de propostas. Seguido da área de resultado Segurança, Justiça e Defesa
Social, e o desafio “Diminuir os crimes contra a vida”.

Na Microrregião Litoral Sul a área de resultado Desenvolvimento Urbano e Regional
e o desafio “Ampliar a cobertura de saneamento básico” obtiveram maior destaque e
número de propostas. Seguido da área de resultado Segurança, Justiça e Defesa
Social e o desafio “Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização”.

Na Microrregião Metropolitana a área de resultado Desenvolvimento Urbano e
Regional e o desafio “Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades”
obtiveram maior destaque e número de propostas. Seguido da área de resultado
Educação e o desafio “Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede
pública”.

Diante deste panorama, apresentamos a seguir a distribuição das duas áreas de
resultados mais destacadas pela sociedade. Veja as figuras 01 e 02.
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FIGURA 01: ÁREA DE RESULTADO QUE RECEBEU MAIOR NÚMERO DE
PROPOSTAS

Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.
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FIGURA 02: ÁREA DE RESULTADO QUE RECEBEU O SEGUNDO MAIOR
NÚMERO DE PROPOSTAS

Fonte: PPAEMREDE e formulários das Audiências Públicas 2015.
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3 RESULTADO GERAL: CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE POR
AREA DE RESULTADO E MICRORREGIÕES
Somadas as contribuições da sociedade recebidas por meio das Audiências
Públicas presenciais e do PPAEMREDE por microrregiões, segue a relação
completa das propostas por área de resultado, microrregiões e desafios.
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Desenvolvimento Econômico
CAPARAÓ
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Implantar um sistema eficiente de emissão e controle de notas fiscais
- Reduzir e racionalizar a máquina pública restringindo-a ao estratégico e ao essencial
- Ampliar e recuperar a malha rodoviária, ferroviária, portos e aeroportos
- Melhorar a comunicação para divulgação das potencialidades do ES
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Oferecer melhor infraestrutura para que as empresas se interessem em investir na região
- Criação de pequenos centros de distribuição de alimentos
- Apoiar as ações locais de desenvolvimento tais como as agroindústrias rurais através do programa

agrolegal
- Promover feiras e cursos
- Promover ações voltadas para a qualificação macro e micro setorial no turismo da região do Caparaó
- Aumentar a abrangência de oportunidades de empregos na região

- Criar polos industriais para abrigar e fomentar o crescimento dos pequenos investimentos locais
- Treinar a população em condições de fomento de agronegócio e turismo e desenvolvimento

sustentável regional

- Buscar atrair com mais incentivos os negócios com foco em cadeias produtivas
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Promover campanhas para incentivo do consumo gerando empregos, impostos e movimentação

financeira
- Fazer valer a Lei Geral Estadual das MPEs e uniformizar as Leis Gerais Municipais
- Diminuir a burocracia para obtenção de licenças

- Ajudar com convênios para construção do parque de exposição
- Ampliar a capacidade de captação de negócios, com infraestrutura logística e qualificação profissional

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

- Realizar maior divulgação das potencialidades turísticas da região a nível nacional.
- Incentivar a implantação de indústrias na região.
- Gerar mais empregos. Mais técnicos para nossa agricultura.
- Trazer empresas do ramo de doces, embalagens e distribuidoras para a região.

CENTRAL SUL
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
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- Criar uma política de incentivos fiscais capaz de restabelecer o comércio regional, e melhorar a

infraestrutura.
- Apoiar a aquisição de terrenos e infraestrutura para implantação de pólo empresarial de petróleo,

principalmente as margens da BR 101-SUL.
- Investir na área de agroturismo.
- Desenvolver programas que incentivem o microempreendedor e principalmente os produtores rurais.
- Utilizar o espaço do Estado que foi adquirido para instalação de posto fiscal no município de Mimoso

do Sul (BR-101) para instalação de centro de distribuição e logística, posto de informação turística,
posto de comercialização de produtos da agroindústria familiar e artesanato de mimoso do sul.

- Criar pólo empresarial às margens da BR-101 no município de Mimoso do Sul.
- Apoiar, ampliar e fortalecer a produção de laranja e a criação de suínos no município de Jerônimo

Monteiro.
- Gerar maior investimento na geração de oportunidades de emprego.
- Desenvolver campanhas de marketing destacando as potencialidades do Estado.
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Criar uma feira regional de negócios.

CENTRO OESTE
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Pavimentar o trecho de acesso à Rampa do Monjolo, localizada no distrito de Ibituba em Baixo

Guandu, pela rodovia ES-040.
- Firmar parcerias com os municípios para promoção de políticas públicas, fiscalização e campanhas

de conscientização quanto a importância e necessidade de recolhimento de tributos municipais,
estaduais e federais.

- Reformar e ampliar o aeródromo de Baixo Guandu.
- Criar um canal de comunicação mais estreito com os municípios.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Eliminar os entraves burocráticos para novas oportunidades de negócios.

- Concluir a 2ª e 3ª etapas das obras de implantação do Pólo Empresarial de Baixo Guandu.
- Incentivar Feiras Agropecuárias/HortifrutiGranjeiros e Produtos/Leilões/Shows/Sertanejos/Educativos.
- Incentivar a Policultura Agrícola; Café/Frutas, Leite/Derivados, Carne/Derivados Através de

Associação ou Cooperativas/Feiras Semanais e Postos de Vendas nas Principais Cidades/Vilas
Modelo Colonial.

- Financiar com juros de 6% ano, via BANESTES, aquisição de máquinas, veículos, equipamentos e

animais com sistema preço/equivalência.

- Ampliar pequenas empresas para diminuição do fluxo de financiamentos públicos na prefeitura.
- Apoiar os municípios na atração de novos negócios e oferta de captação de mão de obra.
- Financiar a estrutura física da empresa e realizar treinamentos e capacitação.

- Conceder isenção de impostos, por um tempo determinado.
- Promover, em cada município, estruturas físicas adequadas para receber empresas âncoras para o

desenvolvimento da microrregião.
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- Ampliar microcrédito para a microrregião.
- Atrair empresas âncoras (Colatina).
- Constituir pólo industrial para concentração das empresas, a exemplo de como está sendo feito

Linhares.
- Reduzir a carga tributária, oferecendo incentivos fiscais.
- Ampliar ou criar pólo industrial (São Gabriel da Palha).
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Diversificar as localidades para eventos de negócios renovando o público dos municípios.
- Contratar e capacitar equipe técnica para orientação e licenciamento de agroindústrias, tanto equipe

para vigilâncias sanitárias, quanto secretarias municipais de agricultura.

- Reformar e ampliar Mercado Municipal de Baixo Guandu.
- Criar um centro de convenções e capacitação profissional, para atendimento às demandas locais e

regionais, tendo em vista o potencial que Baixo Guandu apresenta.
- Implantar Agência do SINE em Baixo Guandu, para atendimento de toda microrregião.
- Promover, junto às instituições financeiras regionais, instrumentos que fortaleçam os segmentos

industriais, comerciais e serviços, oferecendo linhas de crédito que fortaleçam os negócios.

LITORAL SUL
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Incentivo fiscal para atrair empresas.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Promover interlocução permanente SEDES com secretarias de desenvolvimentos municipais.
- Criar e ampliar os polos empresariais na área de Petroleo.
- Dar continuidade o polo industrial e de serviços já estudado pela SUPPIN, via PPP.
- Investir na estrutura dos polos industriais existentes.
- Qualificar da mão de obra.

- Promover infraestrutura básica para os municípios : água potável, esgoto coletado e tratado, coleta de

lixo e destinação legal e redes de águas pluviais eficientes.

METROPOLITANA
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Inserir a SUPPIN junto a nova ES388.
- Investir mais em Tecnologia da Informação.
- Criar um programa de incentivo à criação de franquias, qualificando mão-de-obra jovem e oferecendo

facilidades de financiamento dos projetos.
- Alterar Sistema Cobrança de IPVA. Dos Veículos Registrados - Tabela Fipe Valor Veículo Até 10 Mil

= 12 x 15,00 - a cada 10 mil + 15 Reais x 12 Parcelas Mensais. Veiculo de 100 Mil = 12 x 15,00 =
180,00(Mensais)(Automóveis/Motos/Caminhões/Ônibus).
- Realizar campanhas de divulgação para promover o Estado.
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- Fortalecer a logística marítima através de uma política voltada as retro áreas , principalmente de Vila

Velha.
- Criar mecanismos digitais para especificar o fluxo das estradas em todo o ES. Espírito Santo

Conectado.
- Diversificar atividades econômicas - tecnologia/turismo/serviços.
- Apoiar a pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação nas instituições de

ensino, pesquisa e extensão e nos segmentos produtivos do Estado.

- Compensar a redução significativa do FUNDAP, manter o COMPETE, cursos profissionalizantes,

pólos tecnológicos.

- Criar uma ZPE em Vila Velha.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Promover/estimular a implantação de geração de energia de fontes alternativas.
- Promover investimentos em infraestrutura, políticas de financiamento e incentivos fiscais para o

desenvolvimento de núcleos empresariais nos municípios, de acordo com a desigualdade econômica
existente entre eles.

- Ampliar a rede de parcerias com empresas inovadoras que desejam fixar suas estrutura no Estado.
- Implementar um pólo industrial com toda infraestrutura logística e tecnológica, agregado a um plano

de incentivo fiscal.
- Ampliar a participação dos agentes locais em redes de negócios, de conhecimento e competências

com outros estados, regiões e países.

- Ampliar as parcerias/negócios entre grandes empresas que atuam no Estado e os fornecedores locais.
- Incentivar a formalização de pequenos negócios (MEI's).
- Criar parcerias para o desenvolvimento do pequeno empreendedor, formal ou informal.
- Promover a desburocratização, abertura de empresas, infraestrutura logística,

turismo/indústrias/serviços/comércio, energia limpa - solar e eólica.

- Ampliar PPP's em áreas estratégicas.
- Atuar em parceria com as prefeituras da região na requalificação de espaços com potencial

econômico, fomentando novos negócios e a geração de emprego e renda.

- Identificar área para efetivação de um Polo de Serviços no município de Cariacica.
- Incentivar através de isenção de impostos para empresas de turismo.
- Incentivar a abertura de empresas em Serra, Vila Velha e Cariacica.
- Incentivar/Financiar/Promover Feiras de Agro Industria/Franquias Comerciais de 4/4 Mêses nas

Principais Cidades Convênio Sebrae, Findes, Banestes, Bandes, Banco do Nordeste, Sicoob e Outros.

- Criar centro de eventos estadual em Vila Velha e Vitória.
- Criar pólos de tecnologia e desenvolver parceria com as instituições de ensino e pesquisa.
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Buscar parceria com a VALE no aproveitamento da rota inversa produtiva (ES/MG), como forma de

propiciar aos empresários capixabas negócios com Minas Gerais.

- Promover Campanha Fiscal - Junte Nota Fiscal, Trocar por Pontos, Créditos a Cada 100 Reais, 10

Créditos de Desconto.

- Simplificar a cobrança de impostos e taxas.
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NORDESTE
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Criar programas de incentivos para subsídios às empresas e aos municípios de interesse.
- Aproximar as secretarias de planejamento e desenvolvimento com a secretaria de tecnologia.
- Melhorar a infraestrutura e a logística dos municípios (saúde, educação, segurança, meio ambiente,

saneamento, energia).
- Pavimentar a Rodovia ES 010, trecho Conceição da Barra (Sede) - Itaúnas.
- Fomentar a aplicação da Resolução Normativa nº 482/2012 - ANEEL (geração distribuidora de

energia).
- Fomentar o uso de aquecedor solar.
- Reativar frigorífico em Montanha.
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Desenvolver parques tecnológicos e incubadoras na microrregião.

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

- Reduzir a carga tributária.
- Integralizar os serviços do SEBRAE, SENAI e SINE. Fazer com que as agências do SINE sejam o

que realmente se propõem.

- Promover incentivos a empresas que atuem em atividades condizentes com as potencialidades do

município, com a isenção de impostos, doação de terrenos e a facilitação com a burocracia das
licenças pertinentes.

- Criar programa de incentivos fiscais para pequenas e médias empresas se instalarem na região.
- Redirecionar os investimentos de plantas industriais para as diversas microrregiões do Estado,

visando aproveitar o potencial de cada microrregião.

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Melhorar a infraestrutura do município.

RIO DOCE
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Modernizar e ampliar as políticas de incentivos para atração de novos investimentos.
- Potencializar o empreendedorismo e ações com foco no desenvolvimento sustentável.
- Qualificar profissionais com cursos de curta duração, técnicos e superiores.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Implantar programas de qualificação profissional. instalação do SENAC.
- Dar suporte aos ME, EPP e MEI, com o SEBRAE e prefeituras.
- Atrair indústrias para nossa região.
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- Criar politicas públicas que auxiliem os municípios a oferecer e/ou melhorar a infraestrutura dos pólos

empresariais/industriais.
- Disponibilizar novas áreas para criação de centro empresariais.
- Diminuir a burocracia na abertura de novas empresas e facilitar licenciamentos ambientais para

abertura de novos empreendimentos.
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Estabelecer créditos para investimento e Incentivo fiscais.
- Oferecer subsídios fiscais para instalação de novas empresas em Linhares e ir busca-las.

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

- Criar mecanismo que vise fortalecer as pequenas empresas existentes no interior e fomentar a

implantação de empresas que transformem os produtos primários produzidos nas regiões.

- Promover cursos de qualificação para populações locais.
- Dar suporte e auxílio ao município na criação de leis de incentivo para atrair mais empresas.
- Buscar empresas que tenham poder de investimento e que possam usar a mão de obra e produção

local.
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Desenvolvimento Social
CAPARAÓ
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

- Fazer parceria com as secretarias de agricultura e meio ambiente para assistir melhor os moradores

da zona rural
- Implantar albergue regional
- Criar superintendências em assistência Social
- Garantir o direito do custeio à assistência social
- Desvincular a política de assistência social ao gabinete do Vice-Governador
- Aumentar e fortalecer as equipes multidisciplinares
- Construir CREAS

- Melhorar/garantir os encaminhamentos à abrigo (crianças/adolescentes)
- Garantir apoio contínuo para o Lar dos Idosos “Frederico Ozanan”
- Criar grupos/equipes para cadastrar famílias na zona rural
- Políticas públicas e incentivos aos jovens de todos aos grupos sociais
- Intensificar a assistência às famílias na zona urbana
- Construir um Novo Cemitério.
- Facilitar os trâmites burocráticos para construção de casas populares
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Fortalecer o programa das medidas socioeducativas em meio aberto e semi liberdade, com recursos

destinados a este fim e com equipe específica

- Implantar 1 unidade socoeducativa na Região Caparaó
- Desenvolver programas entre Estado e Prefeituras que visem proporcionar ao menor infrator cursos

preparatórios para o mercado de trabalho, aliado as atividades esportivas e culturais e palestras
educativas

- Criar apoio às clínicas para tratamento de dependentes
- Ampliar os programas, como Jovens de Atitude da PM, banda Junior e PROERD
- Estruturar os Conselhos Tutelares, com "cursos" e garantir o atendimento socioeducativo nos

municípios que não possuem estrutura financeira para garantir esse serviço

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Ampliar e permanecer com os programas de melhoramento de renda, incluindo atividades que

proporcionem a independência familiar

- Oferecer cursos profissionalizantes ou técnicos com monitoramento periódico das equipes

multidisciplinares

CENTRAL SERRANA
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
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- Implantar Instituição Estadual de Longa Permanência para Idosos na região Serrana.
- Implantar seccionais regionais da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, com

estrutura e equipe próprias.

- Implantar uma Central de Atendimento a Vítimas de Violência na região Serrana, com equipes

especializadas para atender os públicos prioritários: mulher, criança/adolescente, idoso e pessoa com
deficiência.

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Incentivar o jovem com tarefas que possam refletir no seu futuro.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Efetivar a aquisição de 01 CRAS Móvel por município, conforme já pactuado anteriormente com a

SEADH, .

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

- Aumentar o repasse para financiamento para abrigo de idosos.
- Melhorar a rede de proteção social.
- Co-financiar (custeio) restaurante popular em Cachoeiro.
- Implantar centro especializado de atenção à mulher.
- Co-financiar equipamentos de segurança alimentar.
- Ampliar programas sociais.
- Ampliar os recursos da alta complexidade de idosos- ILPI.
- Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes.
- Construir CREAS
- Apoiar ao Programa Saúde Mental.
- Ampliar o repasse fundo a fundo para proteção básica.
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Aperfeiçoar a alimentação de banco de dados com informação sobre um educando. Unificação do

banco de dados.
- Implementar uma delegacia especializada em criança e adolescente.
- Fazer política de educação, iniciando nas séries iniciais, onde a criança aprenderá, entre outras

coisas, valores, ética e moral.

- Ampliar a rede no sentido macro, melhorando a educação.
- Estruturar unidades soioeducativas e construí-las em Vargem Alta e em municípios que ainda não

tem.
- Gerar renda criando oportunidade de empregos e cursos.
- Melhorar a estrutura para o regime em meio aberto.
- Solicitar a participação do Poder judiciário, visto que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê uma

equipe interdisciplinar desse poder público.
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- Reformar a UNICES para atendimento como unidade de internação provisória ou semi liberdade, com

responsabilização das famílias em caso de não cumprimento da medida proposta.

- Implementar uma segunda Vara da Infância e Adolescência
- Disponibilizar financiamento para o segundo semestre a fim de contratar e manter os profissionais

técnicos em medida em meio aberto e estrutura para atendimento.

- Reformar o antigo "Centro de triagem".
- Implantar unidades para casos de reincidência e casos especiais.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Ampliar o programa Incluir e ampliação da bolsa capixaba.
- Buscar emancipação efetiva do cidadão. Capacitações profissionais e/ou encaminhamentos a vagas

de emprego. Ampliar os programas de transferência de renda. Ampliar os Programas sociais que
visem a geração de rendas.

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

- Implantar casa de acolhida, em parceria com os municípios vizinhos, para atendimento às pessoas

com vulnerabilidade social (foi citado um Espaço de Convivência para a Melhor Idade em Pancas).

- Fazer um estudo da microrregião e de suas vulnerabilidades, podendo assim estabelecer metas para

combater tanto a violência sexual infantil, quanto a violência contra mulher e demais questões sociais.

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Ampliar equipes técnicas das unidades socioeducativas, completando o quadro de pessoal e

capacitando os profissionais das instituições.

- Ampliar a rede de atendimento socioeducativo, procurando alcançar a criança e o adolescente em sua

própria comunidade.

- Melhorar a estrutura física das unidades de atendimento socioeducativo do meio fechado.
- Fortalecer as medidas socioeducativas em meio aberto, por intermédio de cooperação técnica e/ou

financeira.
- Aumentar a participação do Estado em programas de revitalização da rede de atendimento

socioeducativo.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Olhar a questão do alcoolismo e outras drogas.
- Efetuar repasses para medidas socioeducativas.
- Promover a emancipação financeira das famílias, por meio de transferência de renda e do fomento da

economia solidária.

- Reorganizar a distribuição de benefícios, orientando e promovendo oportunidades para que os

beneficiários não dependam mais dessa condição.

- Modificar a transferência de renda, fazendo com que o beneficiário dê uma contrapartida de trabalho.
- Capacitar as entidades do terceiro setor, para gerir com responsabilidade e captar recursos.
- Manter a bolsa capixaba com as equipes do programa Incluir, capacitando e ampliando o trabalho.

LITORAL SUL
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DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Criar um centro socioeducativo na região.

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

- Estabelecer critérios técnicos e não políticos para a gestão da secretaria de Assistência Social.
- Criar um Centro dia para Idosos no município da Serra.
- Construir restaurantes populares em regiões de baixa renda. Implementar parcerias com a sociedade

civil para viabilização desses restaurantes.

- Socorrer os moradores de rua.
- Criar uma rede de amparo e orientação às famílias de pessoas com deficiência da Serra.
- Estabelecer convenios com os municípios para fornecer instrumentos técnicos e estruturas para

criação de Centros de referências

- Implementar e estruturar centros de referências da juventude com educação de qualidade e

diferenciada.
- Garantir o financiamento para entidades que trabalham com pessoas com deficiências de média e

alta complexidade.
- Retomar a discussão sobre a implementação das superintendências de Assistência Social regional.

- Disseminar e ampliar a proteção social da política de assistência social.
- Implantar CREAS.
-

Melhorar as estruturas dos municípios para implantarem os serviços de acolhimento e proteção.

- Ampliar a rede socioassitencial nos três níveis de complexidade.
- Identificar um meio de recolher os usuarios de droga da rua Ulisses Sarmento e Duckla de Aguiar.
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Propiciar formação aos servidores do sistema socieducativo e integração de politicas publicas.
- Fortalecer por meio de investimentos(financeiros e técnicos) as medidas em meio aberto, por meio de

confinanciamento do Estado com os municipios.
- Discutir a criação de um fundo de financiamento do sistema socioeducativo, integrando as três

esferas de governo (União, Estados e Municípios).

- Implantar Vara da Infância Especializada em medidas socioeducativas.
- Promover investimento no Atendimento ao Egresso.
- Desenvolver projetos que envolvam crianças e adolescentes.
- Criar unidade sócio-educativa. Ampliar número de vagas.
- Solicitar apoio das igrejas de todas as religiões para recuperar os menores infratores pela fé.
- Possibilitar ao adolescente um suporte para se tornar um profissional. Ao completar os 18 anos se a

pena persistir ele continua empregado com a responsabilidade de idenizar a vitima ou a familia da
vitima.
- Fortalecer as ações referentes ao serviços de liberdade assistida.
- Promover a execução do plano estadual e municipal de MSE.
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- Criar programas para inclusão de egressos do sistema socioeducativo no mercado de trabalho.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Investir em programas de autonomia e empoderamento dos segmentos mais vulneráveis.

- Criar frentes de trabalho.
- Garantir qualificação de forma continuada a formação de conselheiros do Estado e contribuir para que

o mesmo ocorra nos Municípios.

- Ampliar/fomentar a política de geração de trabalho e renda
- Reduzir impostos.
- Qualificar a população que se encontra na extrema pobreza.
- Ampliar a cobertura da Bolsa Capixaba.

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

- Propor melhores estruturas nos CRAS com equipes mais completas.
- Criar clínica de recuperação de dependentes químicos na microrregião, com vagas suficientes para

atendimento a demanda atual e com garantia de atendimento principalmente aos usuários menores
de idade.

- Ampliar a parceria já sistematizada pelo Governo do Estado, na proteção social especial, quanto a

implementação e manutenção de Casas de Acolhimentos para adolescentes e idosos, no próprio
município e/ou microrregião.

- Criar grupos técnicos de trabalho multidisciplinar que possam planejar projetos culturais,

educacionais, esportivos, bem como de empreendedorismo nos locais de alta vulnerabilidade social.
- Construir uma Casa de Acolhida para Meninas em São Mateus.

- Divulgar mais os direitos do cidadão e os serviços oferecidos na microrregião.
- Garantir renda e cidadania na microrregião, por intermédio do desenvolvimento de projetos sociais e

qualificação profissional.

- Promover parceria do setor público com as Organizações da Sociedade Civil para garantirem os

direitos sociais e humanos.
- Construir casa de passagem para garantir serviços aos cidadãos carentes em trânsito pela

microrregião, proporcionando alimentação, descando e encaminhamento a sua região de orígem.

- Construir espaços físicos adequados para os CRAS da microrregião.
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Abrir as escolas nos finais de semana e feriados para as pessoas utilizarem a estrutura para prática

esportiva e ações sociais.

- Viabilizar locais e atendimento para que este adolescente possa cumprir as medidas socioeducativas

de forma mais humanizadas.
- Diminuir a carga tributária e taxas dos pequenos empreendedores.
- Incentivar projetos sociais na microrregião

- Criar programas socioeducativos direcionados aos policiais, objetivando reduzir a distância entre a

PMES e a comunidade.
- Criar escolas na microrregião com jornada de estudos em tempo integral, proporcionando capacitação

profissional e treinamento esportivo de alto nível e de alto rendimento.
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- Fortalecer a Rede Abraço com maior número de núcleos de atendimento e ressocialização.
- Valorizar o profissional que atua com trabalhos socioeducativos.
- Desenvolver trabalhos socioeducativos nas escolas da microrregião.
- Incentivar o jovem a trabalhar e estudar.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Gerar emprego e renda na microrregião, especialmente no município de Boa esperança.
- Aumentar a oferta de programas de inclusão social, levando o cidadão a ser ator de suas ações.
- Capacitar regionalmente e permanentemente os profissionais do SUAS.
- Criar um abrigo para moradores de rua.

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

- Levar os moradores de rua para albergues ou para locais de recuperação para os viciados e os

infratores.
- Socorrer os moradores de rua. Proteção e higiene pessoal. Orientação psicológica e assistencial.
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Instalar rede de telefonia e internet 3G móvel que possibilite o acesso a rede.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Implantar os Bancos Comunitários para as famílias em situação de vulnerabilidade social.
- Criar algum programa similar ao Programa Brasil Sem Miseria (PBSM) do Governo Federal.

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

- Criar centro de juventude nos municipios onde tem conselhos municipais de juventude.

- Realizar as ações propostas no plano decentil de atendimento às medidas socioeducativas.
- Promover parceira público privada, tanto para área da saúde quanto para assistência social.
- Criar os centros de referência de juventude no municipio de João Neiva ES.
- Aprimorar a rede pública e privada de assistência social.
- Implantar núcleos especializados de atendimento às mulheres vitimas de violência domésticas.
- Criar e executar políticas públicas para o segmento de população de rua.
- Integrar os serviços de proteção social básica e especial da rede pública e privada.
- Criar o fundo estadual da Juventude, para financimentos de projetos de polticas publicas da juventude.
- Instalar Cozinha Comunitária de Linhares, integrando políticas públicas de comercialização da

produção pela Agricultura Familiar da microrregião (Programa de Aquisição de Alimentos)

- Criar um Centro de Convivência Comunitário no Bairro José Rodrigues Maciel.
- Criar um local para atividades sociais e de lazer.
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- Capacitar os conselhos municipais vinculados a assistência social.
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Construir unidades socioeducativas e contratação de profissionais para atendimento.

- Implantar conjunto de ações entre secretaria de segurança e projetos sócios educativos municipais
- Promover contratação de profissionais, tais como psicólogos e assistentes sociais
- Desenvolver cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens com direcionamento ao mercado

de trabalho.
- Fortalecer as medidas de meio aberto por meio de cooperação técnica e/ou financeira.
- Executar parceria entre estado e municípios para efetivar um modelo de liberdade assistida e

prestação de serviço a comunidade

- Aperfeiçoar a estrutura física das unidades socioeducativas.
- Dar mais atenção aos programas - Proerd e Patrulha da Comunidade
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Fortalecer e promover a economia solidária da população em extrema pobreza.
- Ampliar programas desenvolvidos por instituições públicas, como o Incaper, e do 3º setor que

empoderem o cidadão.

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

- Promover a criação e implantação das superintendências Regionais de Assistência Social.
- Ampliar a cobertura da equipe do CRAS. Garantir e ampliar cofinanciamento estadual.
- Melhorar a estrutura da assistência social.
- Construir ou implantar um centro de acolhimento ao idoso e ao adolescente.
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Abrir casas de semiliberdade. Trabalho integrado entre as políticas de educação, assistência social,

entre outras.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Promover Integração da politica social com a politica de segurança. Implementação do plano

intersetorial. Implantação de serviço integrado com a educação e saúde.

- Fortalecer o setor de inclusão produtiva e Implantar o sistema de Segurança alimentar e nutricional.
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Desenvolvimento Urbano e Regional
CAPARAÓ
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Ampliar a rede de esgoto por parte do município/Estado
- Tratar o esgoto da cidade de Irupi
- Universalizar a coleta e tratamento de esgoto em toda a região do Caparaó
- Tratar os esgotos urbanos e rurais
- Estender os investimentos nas cidades onde a gestão de saneamento é municipal
- Diminuir a burocracia para atendimento a novos investimentos particulares
- Conscientizar a população para a importência do tratamento de água e esgoto
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Urbanizar as cidades do Caparaó.
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana e rural

- Construir barragens de regularização do abastecimento e controle de enchentes
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Desenvolver ações de regularização fundiária.
- Implantar um programa de regularização fundiária urbana e intensificar a fiscalização na instalação de

novos loteamentos.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Instalar redutor de velocidade por meio de olho de gato e radares
- Implantar melhorias na sinalização de trânsito nas chegadas dos municípios e distritos
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Padronizar procedimentos para destinação de resíduos
- Ajudar os municípios por meio de custeios
- Colocar o projeto Espírito Santo sem Lixão em prática

- Construir usinas de reciclagem de lixo, pontos de coletas e promover nas escolas parcerias sobre a

importância do tratamento de resíduos

- Implantar projeto no âmbito municipal para tratar e destinar o resíduo sólido

CENTRAL SERRANA
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Expandir e melhorar a rede de abastecimento de água potável.
- Ampliar a cobertura de saneamento básico.
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- Abastecer as sedes dos municípios e as principais vilas com água potável.
- Estimular a despoluição e desassoreamento dos rios.
- Construir caixas de captação de águas nas residências.
- Desassorear o Rio Santa Maria, principalmente na cidade de Santa Leopoldina.
- Aumentar o investimento no setor através da CESAN com obras de sistemas de esgotamento

sanitário.

DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Construir um dique para contenção das águas da chuva no bairro de Vila Nova.
- Construir a barragens de regularização do abastecimento e controle de enchentes
- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana e rural.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Implantar Ciclovia de Santo Antônio à São João de Petrópolis.
- Melhorar a sinalização nas rodovias que cortam Santa Maria de Jetibá.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Criar parcerias ou consórcios público/privado para construção de estruturas para processamento dos

resíduos sólidos.

- Desenvolver programas educacionais de conscientização da população sobre a necessidade da

correta destinação dos resíduos sólidos.

CENTRAL SUL
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Desenvolver políticas que sejam atuantes na área urbana e rural, promovendo o máximo de

informação aos municípios e incentivando o reuso da água, principalmente em suas casas.

- Elaborar projetos consistentes para coleta e tratamento do esgoto com captação de recursos.
- Fazer o saneamento básico dos pequenos municípios.
- Drenar as águas da chuva em Castelo.
- Realizar Parceria Estado com os municípios na elaboração de projetos para ampliação da cobertura

de saneamento básico e de reuso de água e aporte de recurso para tal fim.

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Realizar a construção de um segundo anel de circulação com a construção de um viaduto na rodovia

do valão, bairro Valão ligando ao bairro Rubem Braga.

- Organizar o tráfego de passagem. Melhoria da sinalização semafórica.
- Construir mais viadutos, corredores exclusivos para ônibus e construir ciclovias.
- Promover melhorias na estrutura viária readaptando a capacidade das vias, priorizando o transporte

não motorizado e o transporte público.

DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana e rural. Construir a barragens de

regularização do abastecimento e controle de enchentes.
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DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Construir casas próprias.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Implantar mais radares nas rodovias estaduais e nos centros urbanos para diminuir o índice de

acidentes.
- Melhorar as rodovias capixabas.
- Promover sinalização nos trevos e melhoria da educação escolar na área educação no trânsito.
- Readequar os acostamentos da ES-482 no perímetro urbano de Jerônimo Monteiro.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Implantar da coleta seletiva do lixo nos municípios.
- Promover estudo e elaboração de diretrizes para destinação adequada de resíduos, como lixo e

esgoto.
- Implantar usinas de reciclagem nas micro regiões.

CENTRO OESTE
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Substituir as redes de água.
- Construir/elaborar projetos para barragens e captação de água nos municípios de Pancas e Alto Rio

Novo.
- Liberar investimentos, via convênios, para ampliação do saneamento das cidades: coleta e

tratamento de esgoto.
- Criar mais estações de tratamento de esgoto.
- Aplicar multa por desperdício de água.
- Retirar os esgotos dos rios.
- Elaborar projetos para construção de serviços de esgotamento sanitário - SES, para os

municípios/localidades com demanda dos serviços - Alto Rio Novo / São Gabriel da Palha.

- Incentivar as empresas , por intermédio da redução dos impostos e / ou financiamento com juros

menores, para implantar equipamentos que promovam o reuso da água, em especial, nas indústrias.

- Aplicar recursos na preservação de nascentes / cursos d'água.
- Criar diretriz (lei de regulamentação para reuso) promovendo o tratamento de água do esgotamento

sanitário atual e novos loteamento.

- Desligar os SAAES do domínio das prefeituras.
- Restruturar e organizar os SAAES, por intermédio da contratação de profissionais qualificados.
- Fazer galerias nos rios dentro da área urbana.
- Investir no saneamento básico, na cidade de Colatina.
- Implantar o sistema de coleta e tratamento de esgoto de São Roque do Canaã.
- Pavimentar as margens do Rio Doce e transformar em via expressa, ciclovias e calçadões.
- Fomentar os planos municipais de saneamento.
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- Fomentar conselhos municipais ambientais.
- Efetivar a construção de infraestrutura de saneamento, que trate o esgoto doméstico.
- Capacitar e preservar a água do Rio Doce: Construção de Três Barragens c/ Largura Permita 2 Vias

Veículos, Ciclovia Calçadão nos 2 Sentidos, locais Abaixo: A) No Distrito de Itapina - Colatina. b) No
Porto Seco de Colatina. c) Em Regência - antes do Mar. Desassoreamento total.

- Canalizar o Rio Doce, margens direita e esquerda, viabilizar a captação de toda a rede de

esgotamento sanitario.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Construir pontes e novas vias para diminuir o fluxo de carros nos centros das cidades.
- Criar mais ciclovias, corredores para ônibus, VLTs, mais pontes, viadutos e passagens subterrâneas.
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Fiscalizar a aprovação de loteamentos em áreas irregulares, que possuem alta declinidade ou estão

em regiões alagadiças.

- Aumentar o investimento em moradias populares e melhoria das condições existentes.
- Promover mudanças nos financiamentos habitacionais (menos burocracia).
- Apoiar projeto de habitação rural e bairros planejados.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Divulgar mais os números de acidentes e mortes no trânsito, através de comerciais de TV, rádio e

outdoors.
- Construir estradas com capacidade de infraestrutura para veículos velozes.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Investir nas estruturas dos aterros públicos.
- Investir nos aterros sanitários públicos em consórcio de municípios.
- Investir na infraestrutura para retirar toda poluição da Bacia do Rio Doce.
- Divulgar a importância da adequação dos resíduos sólidos.
- Destinar resíduo sólido urbano para produção de energia térmica e elétrica - Waste To Energy.

LITORAL SUL
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Executar Projeto de captação de água na Comunidade de Pedra Lisa Baixa, para abastecer a sede do

município e adjacências.

- Universalizar a coleta e o tratamento de esgoto nos municípios de Anchieta e Piúma.
- Construir o sistema de abastecimento de água em Anchieta baseado no Plano Diretor de

Abaatecimento de Água da CESAN.

- Ampliar a cobertura da coleta e tratamento de esgoto dos municípios.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Ampliar o leque de transporte coletivo ligando o litoral sua com o transcol em Guarapari.
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DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana e rural.
- Construir a barragens de regularização do abastecimento e controle de enchentes.
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Construir casas populares.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Promover Parceria pública (Governo do Estado e Municípios ) x privada visando desenvolver a coleta

seletiva e reciclagem de 100% do lixo seco.
- Destinar o resíduo sólido urbano para produção de energia térmica e elétrica.
- Estruturar as cooperativas regionais para receber/tratar os materiais coletados.
- Construir aterros sanitários regionais.

- Implantar usinas de reciclagem.

METROPOLITANA
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Promover a elaboração do plano estadual de saneamento básico.
- Cobrar das Prefeituras ações articuladas com a CESAN para que os resultados sejam entregues

efetivamente
- Possibilitar o esgotamento sanitário, pois é importante ter 100% do esgoto tratado. Além disso,

monitorar a qualidade da água.

- Intensificar efetivação dos projetos existentes na área de esgotamento sanitário, visando melhoria na

qualidade da água.

- Incentivar ao reuso da água.
- Ampliar a cobertura com a coleta e tratamento de esgoto e tornar mais viável a adesão de moradores

aos sistemas, propiciando 100%.
- Incentivar moradores de regiões atendidas por redes de esgoto a se interligarem.

- Avaliar impacto de grandes utilizadores de recursos hídricos, criando por lei a obrigatoriedade de

investimentos reais a serem repassados para a sociedade, em termos de campanhas e
conscientização e monitoramento do uso da água.
- Fazer com que a CESAN assuma a coleta de esgoto do município e as estações de tratamento de

esgoto.
- Promover o fortalecimento da ARSI.
- Focar na qualidade da água e tratamento do esgoto.
- Tratar as águas que passam por todos os canais que cortam a Região Metropolitana.
- Cobrar da CESAN um programa de obras e entregas coerente com os resultados desejados.
- Associar o desconto do IPTU às residências que fizeram a ligação do esgoto na rede, por tempo e

prazo determinado.
- Concluir a Canalização do Córrego Itanguá, Cariacica.
- Implantar um sistema de tratamento de esgoto na região da Praia dos Recifes, Barra do Jucu e região.

54

- Reativar as estações de bombeamento existentes e construir outras estações modernas.
- Universalizar a coleta e o tratamento de esgoto de todo o município de Guarapari.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Criar mini terminais de integração para ônibus, alinhado ao BRT promovendo a integração do sistema

Transcol aos sistemas municipais.
- Estudar algum desvio para quem vem da Reta da Penha sentido Vila Velha que não passe pela 3ª

ponte e nem pelo Centro.
- Executar a triplicação da Reta do Aeroporto com construção de passarelas onde há semáforos apenas

para passagem de pedestres.
- Eliminar vagas de estacionamento e implementar ciclovias em todas as grandes avenidas.
- Estabelecer um plano metropolitano de mobilidade urbana que contemple, principalmente, as cidades

de Vitória, Serra, Cariacica e Viana.

- Melhorar o transporte público com a inserção do modal - transporte aquaviário - integrado ao Sistema

Transcol - com pontos de embarque e desembarque em toda a baía de Vitória.

- Solicitar junto a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) a implantação do VLT (Veículo Leve

Sobre Trilhos) em toda Grande Vitória, interligando ao Sistema Transcol e ao BRT.

- Instalar bicicletários e vestiários nos órgãos públicos.
- Desenvolver um sistema, parecido com o "Ponto Vitória" da Prefeitura de Vitória, que possibilite a

previsão de chegada dos ônibus do sistema Transcol, além de itinerários das linhas e outras
informações.

- Melhorar, em parcerias com os municípios, a gestão do trânsito nas cidades.
- Promover a Implantação do BRT.
- Promover rodízio por placas de veículos na grande Vitória
- Inserir Guarapari na região metropolitana efetivamente, e não colocar pedágios afastando Guarapari

da Grande Vitória.

- Alterar o viaduto do contorno na BR101, para que os caminhões saiam na pista da direita, e não na

pista da esquerda como é hoje.

- Fortalecer e incentivar o transporte de massa em ônibus coletivo.
- Reduzir a superlotação do transcol (mais ônibus e melhorias nos gargalos do trânsito, como Carapina

e acessos a 2ª e 3ª pontes).

- Incentivar as empresas a contratação de funcionários residentes na cidade sede, para diminuir o

número de veículos se deslocando para a capital.

- Implantar Sistema de Trânsito Inteligente: Sinalização semafórica com controle ativo, coordenação de

sinais de trânsito, temporização e otimização do fluxo de veículos de acordo com a demanda.

- Criar um viaduto em frente ao Vitória Apart Hospital, para ligar a BR101 ao Bairro de Fátima. E

extinguir aquele semáforo.

- Construir bicicletário nos terminias rodoviarios do sistema Trancol.
- Construir a Quarta Ponte.
- Implantar via única para ônibus na cidade de Vitória, com possível ampliação para os demais

municípios.

- Realizar um mapeamento, para melhorar as linhas de ônibus.
- Melhorar a infraestrutura das ciclovias na região Metropolitana, interligando-as, promovendo a

integração dos municípios agilizando a mobilidade urbana.

- Construir Ciclovia na rodovia ES-010.
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- Promover melhorias nas vias de acesso à Vitória, como Cariacica.
- Construir uma via expressa suspensa, tipo ponte, ligando a Serra a segunda ponte.
- Construir uma via expressa suspensa ligando Porto de Santana a segunda ponte.
- Melhorar a qualidade do transporte público.
- Criar um órgão para centralizar as ações de operação e gestão do trânsito, nos moldes da CET.
- Colocar guardas de trânsitos na 2ª ponte.
- Incentivar horários alternativos de trabalho.
- Eliminar os semáforos até a entrada da Avenida Beira Mar e instalar passarelas metálicas, quanto aos

cadeirantes e deficientes instalar próximo as passarelas sensores manuais de sinais.

- Elaborar projetos para futura implantação de transporte metroviário na região metropolitana.
- Implantar ciclovia e passarela de pedestres na terceira ponte.
- Implantar sistema de balsas tipo Ferro-boat, para transportar automóveis (exceto ônibus,caminhões e

taxis), itinerário Prainha de Vila Velha X Praça do Papa, e outra fazendo o trajeto Porto de Santana
Praça do Papa. Sendo a responsabilidade da implantação do D.E.R, fiscalização das prefeituras

DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Dar continuidade aos projetos de macro drenagem já iniciados e executados.
- Incentivar as prefeituras a criar as usinas de reciclagem de lixo, para assim evitar que este lixo volte

aos canais.
- Vincular a liberação de recursos por parte do Governo do Estado, apenas para os municípios que

tiverem um mapeamento de risco ou projeto para tal, com prazo de início e conclusão.

- Acabar com o alagamento da Av São Paulo que impede acesso à terceira ponte e a saída de casa de

208 famílias quando chove.

- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana na Grande Vitória.

- Construir a Barragem Pedra Mulata no Rio Jucu.
- Construir moradias para instalar famílias que residem em áreas de risco, impossibilitando o retorno e

a invasão dessas áreas.

- Elaborar planos de ação junto com a população, a fim de traçar estratégias para "lidar" com os

momentos de alagamento, considerando ações como controle de liberação dos alunos nas escolas,
permanência das pessoas no local de trabalho.

- Criar áreas para receber as águas de chuva ( piscinões ).
- Refazer e incrementar as estruturas de escoamento, com especial ênfase às áreas de risco.
- Avaliar os locais sujeitos a inundação, pois devem ter atenção especial e imediata. Incentivar

construções com 2 (dois) pavimentos para que fiquem parcialmente livres das enchentes extremas e
inevitáveis.

- Associar ações de conscientização sobre a acomodação adequada de resíduos, como forma de

contingenciar o principal fator de obstrução dos dutos de escoamentos.

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

- Treinar as equipes municipais para aproveitar o máximo os programas habitacionais do Governo

Federal, como o Minha Casa Minha Vida.
- Providenciar remoção URGENTE da população que invadiu o leito do Rio Formate no bairro Marcílio

de Noronha.
- Promover a Implementação do aluguel social.
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- Regularizar os aglomerados urbanos e bairros irregulares - regularização fundiária.
- Criar o projeto Singapura, com apartamentos verticais, promovendo infraestrutura que abranja praças,

área de lazer, campo de futebol e centro comunitário.

- Efetivar o programa de Regularização Fundiária.

- Verticalizar os projetos habitacionais.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Implantar punições efetivas e eficazes aos maus motoristas.
- Intensificar a educação e fiscalização do trânsito.
- Associar o valor do IPVA aos acidentes ou a multas, ou seja, em caso de acidentes com culpados os

valores aumentariam para os envolvidos.
- Instalar sinalização semaforica inteligente e interligada na Grande Vitória.
- Instalar placas de sinalizações ou orientações de faixas de retenções, dê a preferência, e de

contramão em Guarapari.

- Descentralizar os eixos econômicos do desenvolvimento urbano.
- Abrir Ciretrans em todos os municípios
- Agir com maior firmeza na exigência de respeito ao CBT nas ruas do estado e na punição exemplar

aos infratores.
- Promover campanhas educativas, aumento de fiscalização e ações preventivas em escolas da rede

municipal e estadual. Ter uma gestão integrada com os municípios.

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Destinar o resíduo sólido urbano para produção de energia térmica e elétrica.
- Implantar usinas de lixo, equipadas com alto forno para queima dos resíduos os fortes odores deverão

ser eliminados por filtros sépticos.

- Tratar os resíduos sólidos de maneira eficaz ou a retirar a estação de tratamento da Cesan da

Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, para local distante das vias urbanas.
- Retornar o consórcio intermunicipal, com foco em Parceria Público Privada.
- Reduzir a produção de lixo e aumentar a coleta seletiva e encaminhamento dos resíduos para a

reciclagem.
- Implantar obrigatoriamente a coleta seletiva.
- Incluir nas competências da ARSI a regulação e fiscalização dos resíduos sólidos - alteração da lei.
- Criar sistema de informática que busque gerir a destinação dos produtos, transporte e destinação dos

resíduos sólidos.

- Incentivar a coleta seletiva, melhor controle da coleta e constução de aterros.

NORDESTE
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Identificar e recuperar as nascentes das bacias hidrográficas da microrregião.
- Desenvolver e implementar projeto de infraestrutura do Rodocon (áreas onde estão instalando a

Oxford, Agrale, Tecnovidro, etc.).
- Investir em redes coletoras de esgoto e tratamento nos municípios e comunidades de pequeno porte,

universalizando a coleta e tratamento.
57

- Assumir (Governo do ES) as empresas de saneamento que estejam comprovadamente falidas,

garantindo assim o mínimo de condições de saúde para a população.

- Facilitar os municípios na elaboração de projetos e priorizar recursos para implantação. dar

velocidade a licitação de projetos já existentes, com recursos coerentes a sua implantação.

- Desenvolver parceria entre Estado e municípios, para reduzir o déficit de saneamento básico na

microrregião e para melhorar a qualidade de vida da população.

- Assumir (Governo Estadual) junto aos municípios, por intermédio de empresa pública, as

infraestruturas de tratamento de esgotos e distribuição de água potável para os municípios com
dificuldades.

- Prover as comunidades rurais, assentamentos e quilombolas da microrregião de água potável e para

irrigação.

- Implantar o SES (Serviço de Esgotamento Sanitário) de Ponto Belo.
- Ampliar projetos saneamento básico na microrregião, inclusive a orla de Guriri (revitalização com

projeto de drenagem).
- Licitar projeto existente de esgotamento sanitário da sede de Conceição da Barra.
- Fechar a barragem Pinheiros.
- Construir barragem no Córrego Montanha.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Construir abrigos cobertos para passageiros de transporte coletivo e escolar na Rodovia Valdomyro

Corradi, ES 315, Km 20, que liga Boa Esperança ao Distrito de São José de Sobradinho, Município de
Boa Esperança.

- Interligar os municípios pelos balneários (asfaltamento das estrada que os interligam).
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana e rural.

- Construir a barragens de regularização do abastecimento e controle de enchentes.
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Construir casas populares na microrregião, priorizando as áreas de risco e os municípios que já

adquiriram terrenos e desenvolveram os respectivos projeto, com recursos do Estado e do Governo
Federal.
- Implantar programa habitacional para beneficiar população da Vila de Itaúnas, em Conceição da

Barra.
- Ampliar e regularizar terrenos, acelerando a escrituração de imóveis residenciais e comerciais.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Realizar campanhas e descentralizar recursos para educação no trânsito.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Capacitar associações de catadores de lixo nos municípios.
- Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos.

- Celerizar o Projeto ES sem Lixão, dando solução definitiva questão da destinação final dos resíduos

sólidos nos municípios da microrregião, inclusive a construção de aterro sanitário coletivo no KM 41.

- Fortalecer consórcios públicos (CONORTE) e viabilizar investimentos coletivos para transporte e

destinação final dos resíduos sólidos.
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NOROESTE
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Fortaler a empresa estadual de saneamento.
- Prestar serviços de infraestrutura urbana e esgotamento sanitário no Bairro São Cristóvão, no

Município de Nova Venécia.

- Viabilizar serviços de saneamento básico: abastecimento com água potável, o manejo de água

pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle
de pragas e qualquer tipo de agente patogênico do Bairro Belo Horizonte, Mantenópolis.

- Implantar Serviços de infraestrutura urbana como Sistema de Esgotamento Sanitário, drenagem e

calçamento de logradouros públicos dos Bairros Aeroporto I, Bairro Aeroporto II e Coqueiral,
município de Nova Venécia.

- Complementar o sistema de esgotamento sanitário da sede de Ponto Belo. Implantar o SES

Conceição da Barra / Sede. Ampliar o SES Nova Venécia / Sede.

- Elaborar projetos para áreas de nascentes para sua preservação. Elaborar campanhas de

conscientização de integração de rede de esgoto e campanhas para divulgação de maneiras para
reuso da água.

- Complementar a cobertura da coleta e tratamento do sistema de esgotamento sanitário da rede do

município de Barra de São Francisco.

- Realizar o fechamento da barragem do município de Pinheiros.
- Elaborar projeto e construir barragem de acúmulo de água para abastecimento, promovendo a

recuperação das margens dos rios com replantio de árvores nas localidades de Paulista, distrito de
Barra de São Francisco, comunidade Imburana - Ecoporanga.

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Retomar as obras de asfaltamento da rodovia que liga Nova Venécia às comunidades rurais de João

Pião e Santo Izidório.

- Viabilizar junto ao Governo de Minas Gerais de cobertura asfáltica nas estradas que ligam

Mantenópolis X Central de Minas e Mantenópolis X Mantena.

- Asfaltar a Rodovia ES-320, que liga Barra de São Francisco à Mantenópolis, passando pelo distrito de

Cachoeirinha do Itaúnas.

- Construir um trevo ou a instalação de um Redutor de Velocidade no KM 09 da Rodovia ES-080,

distrito do Córrego Espera que Vem, entrada para o Córrego Santo Antônio, localizado no Município
de Barra de São Francisco.

- Construir uma Passarela sobre o Rio Cricaré, no Centro do Município de Nova Venécia, ligando a

Avenida São Mateus, ao lado do Terminal Rodoviário, à Avenida Vitória, na altura do número 520.

- Asfaltar a Avenida Guanabara, localizada no Bairro Beira Rio, Município de Nova Venécia/ES.
- Retomar as obras de asfaltamento da rodovia que liga Nova Venécia ao Patrimônio da

Penha/Perdido, no distrito de Santo Antônio do XV, Município de Nova Venécia/ES

- Construir a Ponte que liga a cidade de Nova Venécia à cidade Vila Pavão, via Comunidade São

Gonçalo, Município de Nova Venécia/ES.

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

- Oferecer linha de crédito através do banco Banestes, de financiamento de habitação com juros de

seis por cento ao ano, com desconto na folha de pagamento e garantia real sobre o imóvel adquirido,
prazo de até 420 meses (35 anos).

- Construir alternativas de legalização, implantação da infraestrutura básica e possibilidade de

aumentar a oferta de lotes.
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- Promover Projeto de habitação da Vila de Itaúnas.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Realizar auditoria sobre a situação da obra de revitalização do Centro de Mantenópolis.

- Regulamentar o trânsito em Nova Venécia: Faixas de pedestres apagadas e sinalização deficitária.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Dar continuidade ao programa Espírito Santo sem Lixão. Definir ações específicas para os municípios

efetivarem a coleta seletiva do lixo.
- Fazer campanhas educativas com a população sobre a separação de lixo de forma adequada.
- Fazer cumprir a legislação de destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
- Elaborar projeto de recebimento de resíduos sólidos que atenda a toda microrregião noroeste.
- Criar lei que obriga os moradores a interligar seu esgoto doméstico à rede coletora.
- Capacitar os municípios em coleta seletiva do lixo.

RIO DOCE
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Ampliar linhas de captação de recursos estaduais de forma a financiar projeto municipais referentes

ao saneamento básico e tratamento e reuso de água.

- Construir diretrizes normativas para deságue no Rio Doce.
- Incentivar as grandes empresas, como Vale, Aracruz, etc a fazerem o reuso das águas.
- Criar da politicas públicas que auxiliam os municípios desde a elaboração de projetos á execução das

obras do saneamento básico e tratamento e reuso de água.

- Ampliar a Estação de tratamento de esgoto do município de Linhares, visando o tratamento de 100%

do esgoto produzido.
- Executar o tratamento de esgoto para a região de Rio Preto/Aracruz.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Promover investimentos em estruturas urbanas em locais de interesse turístico.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Criar terminais de ligação dos distritos ao centro. Ex: não tem linha de ligação distrito de Desengano

ao centro de Linhares.
- Implantar projetos de ciclovias nas cidades.
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Realizar a remoção de famílias que ocupam as áreas de risco.
- Realizar dragagem dos rios.
- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana e rural.
- Construir a barragens de regularização do abastecimento e controle de enchentes.
- Realizar obras de macrodrenagem no perímetro urbano.
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DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Ampliar os programas de regularização fundiária nos municípios.
- Aumentar o subsidio para construção de moradias populares.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Possibilitar o estado financiar projetos e obras para tratamento total dos resíduos.
- Formar blocos para destinação dos municípios e encaminhar seu resíduos para aterros sanitários e

criação de novos aterros.

- Promover consórcios municipais visando obter recursos para custear projetos referentes a destinação

adequada dos resíduos sólidos urbanos.

- Implantar usina de reciclagem nas microrregiões.

SUDOESTE SERRANA
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Possibilitar que a tarifa de esgoto considere o ÍNDICE DE COBERTURA do serviço. Quanto maior o

índice maior a tarifa. Tarifa máxima só com 100% de cobertura

- Implantar programas fossas septicas no interior. Implantar pequenos sistemas de tratamento coletivo

em pequenas vilas.
- Investir em políticas de preservação de água para produtores e formas de armazenamento dos

resíduos sólidos e líquidos das propriedades rurais.

- Implantar novas redes de água e esgoto na cidade de Venda Nova do Imigrante.
- Implantar sistema de tratamento de esgoto.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Construir uma Rodoviária no Município de Conceição do Castelo-ES.
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Redimensionar o sistema de macro e micro drenagem urbana e rural.
- Construir a barragens de regularização do abastecimento e controle de enchentes.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Criar projeto para criação de unidades centralizadas de reciclagem, atando no máximo 03 municípios

por central.
- Implantar ações de operacionalização da coleta seletiva nos municípios.

61

Educação
CAPARAÓ
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Oferecer incentivo financeiro aos professores alfabetizadores
- Incluir Oficinas de Leitura e de Contação de Histórias e disponibilizar abundante literatura infantil às

crianças envolvidas

- Manter a gestão do governo estadual nas escolas de ensino fundamental
- Construir mais escolas
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Incluir Educação para o Convívio Harmonioso em todas as grades
- Definir novas metodologias, a escola deve ser atrativa
- Repensar a idade mínima para matrícula do aluno na EJA
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- implantar escolas menores, em menor quantidade de alunos onde a escola possa atender a todos e a

cada aluno nas suas dificuldades, habilidades e potencialidades
- Implantar melhorias na infraestrutura das escolas
- Garantir a presença de pedagogos e coordenadores nos turnos
- Implantar projetos de aprendizagem, como reforço escolares (monitório).
- Implantar escolas de tempo integral com currículo atrativo para os alunos.
- Acabar com a tipologia atual das escolas, pois precisamos de pessoal para os 3 turnos
- Criar o trio gestor para escolas que funcionam nos três turnos (Colocar em vigor a portaria que criou o

trio gestor)
- Criar repasse direto para os municípios para infraestrutura e custeio para a rede municipal de ensino
- Garantir bônus de desempenho para os professores e pedadogos, ligado inteiramente com escolas

que alcançarem os melhores índices

- Criar o sistema de avaliação para professores DTs de forma que conte pontos para mais ou para

menos na escala de DTs.
- Permitir que os profissionais trabalhem em regime de dedicação exclusiva e oferta de concurso

público

- Investir e valorizar os profissionais da educação

- Aplicar avaliações em longa escala ao longo de todos os anos escolares nas moldes do Paebes Tri
- Estender a metodologia do PNAIC para toda a educação básica
- Desenvolver capacitações, formação continuada e acompanhamento pedagógico por turno e não por

tipologia.
- Investir em aquisição de programas, mídias e equipamentos para laboratórios diversos
- Instruir e capacitar os profissionais da educação quanto às novas tecnologias
- Criar projetos voltados para as bibliotecas publicas focando nos problemas sociais e inclusão
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- Diminuir o número de alunos nas turmas
- Ampliar ações que fortaleçam o vínculo entre a família e a escola.
- Escola Técnica para Guaçuí - Extensão da UFES (Unidade de Ensino voltada para a Saúde)
- Inclusão de Educação Ambiental Continuada em todas as unidades de ensino municipais e estaduais

dos 11 municípios da região

- Cobrar mais resultados na gestão pública municipal para celebração de convênios com o governo

estadual
- Fortalecer as entidades estudantis (grêmios escolares)
- Criar bibliotecas infantis, brinquedotecas para o resgate ao lúdico, ao programa de cidadania.
- Definir parceria com os municípios para implantação do Programa Jovens Valores nas Prefeituras e

reservando vagas para alunos dos cursos técnicos

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Envolver as comunidades na gestão das escolas.

- Melhorar a remuneração do diretor (auxílio transporte, alimentação)
- Apoio contínuo para a APAE de Guaçuí/ES.
- Criar um serviço de orientação educacional para alunos e responsáveis
- Implantar ações que possibilitem a maior participação da família na escola, parceira escola x família x

comunidade
- Construir um plano estratégico específico para cada escola, considerando o perfil de cada uma
- Realizar formação continuada para os gestores escolares na área de administração
- Promover políticas que proporcione o alcance do aluno em risco social
- Reformar o Regimento Escolar

- Capacitar profissionais do magistério das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Integrar e desenvolver novos cursos IFES - Campus de Alegre
- Investir em cursos de educação profissional na unidade EMI na modalidade Educação a Distancia

para atingir, municípios com pequenas populações ou sem professores qualificados

- Investir e apoiar cursos técnicos profissionalizantes abrangendo as necessidades (demanda) da região

Sul (Caparaó) do Espírito Santo - setor agropecuário; Turismo e Meio Ambiente voltados para o
mercado de trabalho local

- Oferecer mais cursos técnicos, profissionalizantes e superiores com qualidade

CENTRAL SERRANA
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Formação em nível técnico concomitante ao nível médio.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Buscar envolver a família em sala de aula, juntamente com projetos envolvendo a secretaria de ação

social.
- Atender as escolas situadas na zona rural com um modelo de Escola Viva para o campo.
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- Valorizar o profissional com formação continuada.
- Melhorar a infraestrutura das escolas.
DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Capacitar e dar autonomia para os gestores.

CENTRAL SUL
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Promover atividades de troca de experiências com práticas pedagógicas. Disponibilizar recursos para

o fortalecimento e valorização dos professores.

- Realizar formação para professores, recursos e uma eficaz junção entre professores x família x

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

- Implantar equipe multidisciplinar para auxiliar a unidade de ensino. Pedagogos mais preparados e

atuantes. Professores e demais funcionários, melhores remunerados e incentivados através de
promoção de mérito.

- Realizar processo seletivo de DT que garanta assiduidade do professor.
- Realizar parceria com os órgãos da saúde, segurança e assistência social para atendimento aos

alunos, com maior envolvimento da família nesse processo.

- Promover a formação continuada e valorização do profissional.
- Investir em infraestrutura e pessoal.
- Criar uma nova universidade federal no Espírito Santo, que seria criada a partir do desmembramento

do Centro de Ciência Agrárias da UFES.

- Oferecer aulas de informática e de línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol) de modo mais dinâmico.

Apoiar também, os grupos escolares de dança, teatro e música, com formação das bandas escolares.

- Disponibilizar recursos para que as escolas possam desenvolver seus projetos.
- Realizar concurso público para toda equipe docente, professores, pedagogos, etc.
- Parar de querer bater metas de alunos que passaram de ano, e fazer igual antigamente, passar por

que realmente o aluno aprendeu a matéria.

- Reduzir o número de alunos por sala de aula. Ampliar os recursos educacionais por meio do uso de

materiais educativos de cunho regional e uso de novas tecnologias em sala de aula.
- Aumentar a carga horária escolar, que deve passar a contar com mais atividades esportivas.

Aproximar escola da comunidade através de projetos de extensão da escola. Atividades culturais,
como visitação a museus.

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Promover maior qualidade, formação e remuneração do gestor.
- Realizar processo seletivo de gestor, sendo, um processo democrático com maior participação da

equipe escolar.
- Realizar eleição de diretor adjunto e a contratação de coordenador e pedagogo de turno independente

da tipologia da escola.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
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- Desapropriar e doar à UFES a área do hospital abandonado de Jerônimo Monteiro para que a

universidade possa expandir seu campus no município.

- Elaborar cursos de formação livre, hidráulica, elétrica, carpintaria, marcenaria, pintura e solda.
- Ampliar cursos de educação profissional nas redes estaduais de ensino. Firmar convênios ou

parcerias com as empresas para aceitar os jovens a fim de ampliar a oportunidade de emprego com
mão de obra especializada.

CENTRO OESTE
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Diminuir a repetência e o abandono escolar.
- Construir uma Escola de Ensino Fundamental e Médio no distrito de Jurama na Zona Rural do

Município de Vila Valério.

- Criar o espaço alfabetizador: atividades culturais, ambiente digital, ampliar o tempo de aulas,

capacitações.

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Contratar cursos particulares por licitação para desenvolver um amplo programa Estadual de

qualificação formal e profissional em nível técnico e superior.

- Oferecer cursos de educação à distância - EAD para todos os níveis.
- Inserir os CEEJAS no sistema de gestão da SEDU.

- Obter transporte adequado para jovens e adultos.
- Concluir obra da Escola Técnica Estadual em Baixo Guandu, com implantação de laboratórios

voltados à Tecnologia e Inovação, além de criação de incubadoras para pequenas empresas e novas
startups.

- Disponibilizar alimentação adequada e nutricional para os alunos e profissionais das escolas.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Garantir a capacitação, de maneira continuada, desde a Educação Infantil, Fundamental e Médio,

para os professores da rede pública.

- Criar universidade publica estadual em Colatina -ES, via parceria publica x privada , com a oferta de

cursos de letras, pedagogia, historia, geografia, inglês, matemática, fisica, psicologia, teologia,
contabilidade, direito, outros.

- Elaborar projeto para melhoria dos prédios escolares, proporcionando um ambiente satisfatório para

aluno e professor.
- Promover interação entre Estado e escolas municipais.
- Rever os critérios de contratação de professores em Designação Temporária, utilizando a avaliação

realizada pela equipe gestora da escola.
- Incentivar a dedicação exclusiva do professor com investimento em formação continuada.
- Promover valorização dos profissionais da educação (em sua plenitude): estrutura física e

remuneração.

- Rever os critérios de seleção dos professores e uma constante avaliação institucional.
- Ofertar cursos de metodologias de ensino para os professores e equipe gestora.
- Promover formação continuada para professores, gestores e pedagogos (a nível de graduação

superior - mestrado).
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DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Nomear dois gestores escolares: Pedagógico e administrativo, com capacitação específica para

gestores.
- Promover a gestão escolar, por intermédio de trio gestor, para organizar melhor as diversas áreas da

gestão.

- Introduzir pedagogo com dedicação exclusiva na gestão escolar.
- Realizar concurso para agente de suporte educacional.
- Introduzir na gestão escolar diretor e pedagogo com carga horária de 40 horas garantidas na

aposentadoria, igualando aos profissionais das SREs e SEDU Central.
- Nomear diretor adjunto escolhido pelo conselho de escola.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Ampliar a oferta de cursos de aperfeiçoamento, com curto prazo de duração, com funcionamento

noturno, e abrangendo temas relacionados à agricultura.

- Criar e instalar escola militar para formação de cadetes do exército, para formar jovens e

adolescentes na carreira militar.

LITORAL SUL
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Investir no fortalecimento da alfabetização.
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Implantar uma Escola Técnica Estadual para atender os Municípios de Marataízes, Itapemirim e

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

- Criar Salas Digitais com professores especializados.
- Capacitar os professores, educadores e profissionais da área.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Estudar a criação de uma Universidade Estadual na Região Litoral Sul.
- Construir escolas de ensino médio profissionalizantes.

METROPOLITANA
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Garantir nas escolas adequação do atendimento educacional as pessoas com deficiência, pessoas

com transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades.
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Realizar parcerias com instituições sociais para o atendimento de jovens e adultos com deficiências

físicas, intelectuais e/ou múltiplas, inclusive a instituições que atendam a deficiências especificas.

- Viabilizar profissionais como psicologos e assistentes sociais que observassem todo contexto da

criança.
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- Aumentar a segurança e garantir que os professores consigam ensinar melhor os alunos.
- Construir nos 78 Municípios - Escolas Militares de Ensino Tempo Integral Parceria

Estado/Exercito/Marinha/Aeronáutica/Desapropriar Fazendas até 50 Alqueires. Curso com Disciplina
Militar/Civil. e Técnicos: Mecânica, Eletrônica, Rural.

- Maior investimento nas políticas setoriais (educação, esporte, cultura, lazer) voltadas para crianças e

adolecentes.
- Incentivar/bonificar aqueles que se saíram bem na escola.
- Instalar escolas de tempo integral de Ensino Médio no município da Serra.
- Desenvolver cursos EAD para todos os níveis.

- Implantar equipe multiprofissional na sala de aula para facilitar o processo ensino-aprendizagem.
- Melhorar a qualificação do profissional que atua no EJA.
- Conscientizar o educando do EJA sobre a importância da aquisição de conhecimento, para melhorar a

qualificação profissional.

- Disponibilizar cursos de capacitação profissional aos adolescentes cursando ensino fundamental e

médio.

- Reestruturar o currículo no EJA.
- Criar um sistema de bolsas de estudo gratuitas.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Fiscalizar a frequência e desempenho dos professores.
- Voltar a música na escola. Voltar o hino nacional na entrada.
- Reformar a quadra da escola Sudite Miranda.
- Construir escola de ensino fundamental Aloary Nunes, Bairro de Laranjeiras; Jardim Tropical, Parque

das Gaivotas, Novo Porto Canoa.
- Capacitar educadores continuadamente para questões concretas do cotidiano.
- Repassar recurso principalmente para as escolas municipalizadas no município de Vitória que foram

entregues em condições precárias.

- Ampliar a oferta de vagas nas escolas.
- Melhorar os salários dos professores até que haja a equiparação com outros profissionais de nível

superior.
- Implantar uma escola de Ensino Médio em Praia Grande (não há nenhuma).
- Realizar parceria com os municípios, proporcionando formação continuada aos profissionais da

educação.

- Elevar a qualidade do ensino através de uma educação e ações na sala de aula que envolvam o

aluno à participação de seu próprio aprendizado sendo protagonista.

- Realizar repasses para o custeio da educação, convênio com objetivo específico (manutenção e

desenvolvimento das escolas).
- Promover a valorização do profissional nas escolas e isso só é possível com salários adequados,

plano de carreira e reconhecimento por desempenho, garantindo reajuste anual.
- Ampliar a escola estadual Candido Marinho no bairro Soteco, município de Vila Velha.

- Investir na formação continuada do profissional da educação.
- Envolver e responsabilizar a família pelos atos e ações dos seus filhos para que todos possam ser co-

responsáveis pelo sucesso de aprendizagem.

67

- Conscientizar a sociedade sobre a importância da educação.
- Pormover a construção e manutenção de escolas de ensino fundamental e séries finais.
- Efetivar auxílios e subvenções sociais, para aparelhar e custear as unidades de ensino fundamental

municipais.
- Criar parceria com as faculdades e universidades para melhoria da formação inicial do professor.
- Implantar avaliação e metas a serem cumpridas pela equipe da escola com previsão de avaliações

constantes do quadro de professores.
- Promover maior interação da escola com as famílias.
- Fortalecer a valorização dos profissionais da educação estabelecendo políticas de recomposição do

quadro com atrativos que extrapolem a questão salarial.

- Promover valorização e capacitação dos docentes da rede pública de ensino. Incentivo à opção pela

docência junto aos jovens, com disponibilização de bolsas para licenciatura e mestrado.

- Terminar a obra da escola Dr. Silva Mello.
- Implantar capacitação periódica dos professores e corpo técnico da escola.

- Implantar uma escola estadual para os anos finais do Ensino Fundamental na sede de Fundão (a

municipal está precária).

- Cumprir a carga horária de acordo com a legislação.
- Incluir cidadania, sexualidade, direitos e deveres básicos, empreendedorismo, código penal, de

trânsito, civil como disciplinas obrigatórias no ensino básico.

- Formação de qualidade para professores especializados na área da deficiência auditiva e visual.
- Proporcionar melhores instalações físicas nas escolas, professores capacitados, material didático e

alimentação de qualidade.

- Inserir o Ensino da Capoeira ao Programa Escola Viva.
- Estabelecer planos de cargos e salários pautados exclusivamente em meritocracia.

- Oferecer cursos e treinamentos aos professores que aumentem sua capacitação técnica.
- Prospectar escolas privadas fechadas e propor compra ou aluguel.
- Implantar no currículo escolar as disciplinas de educação ambiental e educação no trânsito.
- Implantar a Escola Viva apenas quando todas as escolas da rede estiverem com estrutura suficiente

para receber o programa.
- Realizar convênios com o governo federal, para a implantação de colégios militares.
- Aprimorar a escuta e a construção dos critérios para parcerias com instituições sociais que atendam a

pessoas com deficiências físicas, intelectuais e/ou múltiplas, inclusive a instituições que atendam a
deficiências especificas.

- Fazer convênios com os sistemas, para construção de unidades de ensino em todos os municípios

capixabas para oferecer cursos profissionalizantes nas áreas de tecnologia, mecânica, mecatrônica,
eletrônica e outras.

- Acabar com a progressão continuada.
- Implantar e equipar a escola com laboratórios de biologia, química e física.
- Implantar em todas as escolas do estado o sistema de escola viva em tempo integral.
- Criar parcerias com o Senai e Senac para disponibilização de corpo docente técnico desde as

unidades de ensino fundamental, melhorando o ensino técnico e estimulando o aprendizado nas áreas
técnicas.
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DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Possibilitar às escolas pedagogo de 40 horas, repensando a quantidade de pedagogos por escola.
- Aprimorar a seleção de gestores, com monitoramento das ações, acompanhamento sistemático da

gestão com instrumentos claros de avaliação.

- Realizar formação continuada para o gestor escolar.
- Aprimorar a seleção dos gestores e fortalecer principalmente as relações interpessoais no interior da

escola.
- Fazer Convênio Faculdade Particulares/Públicas Oferecendo/incentivando Graduação/Pós

Graduação/Mestrado e Doutorado para Servidores Públicos na Sua área de Atuação Profissional.

- Aprimorar o processo de seleção de diretores escolares e avaliar o desenvolvimento da função e caso

não tenha resultados que possa haver nova seleção.

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Ensinar mais disciplinas voltadas para o mercado de trabalho e vida como cidadão, por exemplo:

Matemática financeira, Política, Constituição e principais Leis.

- Implantar cursos técnicos extracurriculares gratuitos para os jovens nas escolas públicas.
- Criar uma faculdade de medicina no prédio do estado, em Vargem alta, que fica ao lado do Hospital

Padre Olívio. Foco em clínica geral. após formado, o médico trabalharia para o governo, por 2 anos,
no mínimo.

- Promover parcerias com instituições privadas na promoção de bolsas de estudos. Aumentar o número

de ofertas e diversidade de cursos nas escolas estaduais.
- Apoiar a pessoa com deficiência desde a infância a no ambiente educacional, retaguardas sociais,

atenção a saúde adequada, acesso ao ensino técnico e superior.

- Construir um grande centro educacional na região da Sede em Cariacica.
- Criar parcerias com as empresas situadas na Grande Vitória. Incentivar visitas monitoradas aos

espaços industriais. Aplicar testes psicológicos para escolha melhor profissão. Trabalhar autoestima.

NORDESTE
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Ampliar a oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos - EJA, com currículo contextualizado

carga horária semanal que atenda a especificidades do sujeito do EJA e professores com formação
adequada para atender esta modalidade.

- Reformular o EJA
- Incluir a formação profissional nos Cursos da EJA.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Implantar a Lei 10.639 em toda rede pública estadual e cobrar a sua efetivação em todos municípios

capixabas.
- Construir escolas na microrregião, especialmente o prédio para a Escola Estadual Dunas de Itaúnas,

em Itaúnas, Conceição da Barra, dentro do padrão SEDU.

- Incluir políticas públicas para a oferta da educação em tempo integral na microrregião.
- Priorizar reformas e ampliação dos espaços físicos das escolas e rede de ensino da microrregião.
- Implementar programa de reforço escolar permanente na microrregião.

69

- Equipar as escolas com quadras poliesportivas, auditórios, bibliotecas, laboratórios de informática

(com internet), salas de aula climatizadas, laboratórios de Química, Física e Biologia e com salas
ambientes.

- Levar a efeito o conceito de Escola Viva (Tempo Integral) para a microrregião, nas escolas de Ensino

Médio, sobretudo nos bairros considerados os mais violentos e com piores indicadores sociais.

- Construção de uma escola de Ensino Médio no Bairro Litorâneo - São Mateus
- Qualificar e valorizar os professores.
- Qualificar, socialmente e profissionalmente, os servidores do magistério público.
- Investir em recursos tecnológicos para educação na microrregião.

- Estruturar a Gerência de Educação do Campo, no âmbito da SEDU, de forma a qualificar o

atendimento das demandas educacionais rurais.
- Colocar como grade de curriculo escolar, 1º Transito (leis e como se proceder), 2º Política, 3º

Respeito aos símbolos do Brasil.

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Escolher os gestores escolares com base na experiência e na capacidade de motivar os professores a

se capacitarem melhor.
- Construir uma escola nova na comunidade de Nova Lima, Distrito de Itaúninhas.
- Estabelecer critérios bem definidos para seleção, com formação constante nas dimensões

pedagógica, administrativa e financeira, com acompanhamento e assessoramento permanente, com
cobrança de resultados, de gestores escolares e a fixação de limite de prazo para permanência na
função em quatro anos.

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Promover mais diversificação de cursos após o ensino médio, com uma politica estratégica

transversalizada com o desenvolvimento econômico do Estado.

- Ampliar a oferta de Cursos Técnicos e Superior na microrregião, considerando a possibilidade de

criação de Pólos Municipais .

NOROESTE
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Construir uma Creche no Bairro São Cristóvão, Município de Nova Venécia.
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Promover Cursos EAD para todos os níveis.
- Fortalecer as ações do EJA.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Construir e reformar escolas de ensino infantil e fundamental em Nova Venécia. Construção e

reforma de quadras de esportes em Nova Venécia.

- Reduzir o números de alunos em sala de aula;
- Construir escola de ensino infantil e fundamental nos Bairros Rubia e Aeroporto.
- Promover melhores condições de trabalho nas escolas.
- Alterar as metodologias para aprovação dos alunos.
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- Investir em educação superior.
- Valorizar os educadores: Concurso Público, Formação em serviço, Política Salarial. Melhoria na

infraestrutura física e pedagógica nas escolas.

- Implantar Escolas de Ensino Fundamental e Médio no Bairro Altoé no Município de Nova Venécia.
DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Realizar eleições para escolher os diretores.
- Ampliar e estruturar as escolas para evitar esse grande índice de evasão escolar, criação do cargo de

vice - diretor, autoridade do professor.
- Construir Quadra Poliesportiva da EEEFM Job Pimentel ou Reforma total da estrutura física da

Escola.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Expandir o programa Bolsa Estágio ampliando experiência acadêmica e profissional.
- Expandir o programa Jovem Empreendedor.
- Criar um programa de incentivos fiscais às empresas que contratarem mão de obra jovem.
- Expandir a Escola Viva (Educação de tempo Integral) em todo o estado.

RIO DOCE
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Possibilitar que o Estado realmente cumpra com o pacto - PNAIC, assim como os municípios.
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Realizar preparação e qualificação de professores para atender jovens e adultos que retornam às

escolas.
- Promover elaboração de um currículo próprio e apropriado para a modalidade EJA.
- Implantar nos CEEJAS Sistema de gestão. - Uso das TC's para estudo.
- Promover expansão CEEJA através de pólos.
- Incluir na grade escolar de forma efetiva o espírito de cultura, esporte e turismo.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Realizar Concurso Público e valorização do magistério (Salário, plano de cargos).
- Melhorar a rede física das escolas e material didático pedagógico que atenda a demanda dos alunos
- Implantar um trabalho em rede com o Ministério Público.
- Desenvolver um programa continuado de educação nas escolas abrangendo a preservação ambiental.
- Aumentar os recurso tecnológicos disponíveis nas escolas, como data show, notbooks, tablets,

microscópios e outros.

- Valorizar o magistério, primeiro pagando as mudanças de referência e nível, que são desde o ano de

2014. Agilizando o reenquadramento dos funcionários do RJU 2000.

- Melhorar a base curricular na educação.
- Implantar escola integral com atrações que sejam educativas, recreativas e culturais.
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DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Promover formação, capacitação para toda a equipe gestora das escolas: diretor, pedagogos e

coordenadores.
- Implantar o trio gestor.
- Realizar avaliação de desempenho de professores em regime de DT.
- Desafogar o diretor de atividades não pedagógicas.
- Melhorar e fortalecer a gestão da escola e superintendência.
- Construir os Conselhos de educação em cada escola.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Aumentar a oferta de cursos técnicos.
- Qualificar os Jovens com foco em atender as demandas geradas pelos grandes empreendimentos

instalados e previstos para a Microrregião Rio Doce.

- Melhorar a estrutura dos laboratórios nas escolas estaduais em que há os cursos técnicos.
- Investir na criação de uma universidade Estadual.

SUDOESTE SERRANA
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Melhorar a oferta de vagas.
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Criar escolar tipo as EFA.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Ampliar carga horária oferecendo valorização salarial de todos envolvidos na educação.
- Regionalizar o ensino de acordo com a cultura de cada localidade (língua-tradições e música).
- Valorizar o profissional escolar, com bons salários e plano de carreira.

- Observar com mais critério a seleção dos profissionais para trabalharem na educação.
- Implantar Escola Tempo Integral (Escola Viva) com profissionais qualificados e dedicação exclusiva à

mesma.
- Oferecer formação continuada em serviço para professores e pedagogos.
- Possibilitar formação para os profissionais da Educação principalmente nas que atuam nas séries

finais do EF, no mesmo modelo do PNAIC.
- Promover Investimentos maciços nos espaços físicos e equipamentos destinados ao trabalho

pedagógico.

- Estimular a família na escola. Contratação de pedagogo e orientador educacional para acompanhar a

aprendizagem.
- Agregar e regionalizar a cultura como uma matéria no ensino fundamental.
DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola
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- Capacitar semestralmente os gestores, focando as áreas: Pedagógica; financeira; relações

interpessoais; suporte tecnológico e administrativo.

- Dar condições de trabalho para o gestor escolar como: Nomear um diretor adjunto para as escolas

maiores. Ampliar a carga horária do pedagogo e do coordenador escolar. Volta do pedagogo na
função de orientador educacional.

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Desenvolver programas para o ingressar do jovem no mercado de trabalho.
- Reestruturar o currículo do ensino médio/ensino técnico.
- Orientar o jovem por meio de palestras e testes vocacionais com profissionais especializados no

mercado de trabalho.
- Implantar programas que insira o jovem no mercado de trabalho.

73

Gestão Pública
CAPARAÓ
DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem

como prevenir e combater a corrupção
- Intensificar a fiscalização sobre a implantação da Lei da transparência e da responsabilidade fiscal
DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade

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

- Garantir a participação do servidor publico (estadual e municipal) em eventos, capacitações,

programas de pós-graduações, seminários e congêneres

CENTRAL SERRANA
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Garantir acesso a internet para as comunidades do interior. Instalar rede de telefonia e internet 3G

móvel.

CENTRAL SUL
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Realizar cursos de gestão.
- Incentivar a formação acadêmica, inclusive em nível strictu sensu, de servidores, bem como extensão

de tais incentivos a servidores dos municípios.

CENTRO OESTE
DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade

- Criar uma ouvidora geral (central de atendimento telefônico) para todo o estado que atenderia a todos

os municípios. As demandas seriam enviadas às secretarias de cada município. As providências
poderiam ser acompanhadas via internet.

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Promover maior controle na frequência dos servidores, implantação e verificação de metas

cumpridas.
- Valorizar o servidor público, com a unificação dos planos de cargos e salários pela formação escolar.
- Unificar data base dos servidores públicos do estado do Espirito Santo - ES.
- Criar Ciretrans em Todos os Municipios.
- Criar um aplicativo celular cidadão registrar foto e georreferenciamento necessidade serviços públicos

(iluminação, esgoto, água, calçamento, segurança, galeria de águas pluviais, etc). Local e foto
criariam protocolo cidadão poderia acompanhar pedido.

- Implantar ação coordenada do Governo Federal e Estadual em várias frentes, com o estímulo do

Ministério de Minas e Energia, devendo mudar nos próximos anos a produção da geração de energia
solar das cidades brasileiras.
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- Propor por requerimento de adesão alteração do horário de atendimento serviço público. Sistema de

escala de revezamento: segunda a sábado: 12 x 36 horas.

- Extinguir o contrato de tercerização das unidades de faça fácil, administração direta pelos órgãos e

autarquias publicas.
- Capacitar as equipes de servidores para um atendimento educado às pessoas que necessitam dos

serviços, principalmente pelas equipes de recepção e agendamento dos postos de saúde, hospitais e
laboratórios públicos.

- Realizar abertura de PAVs nas Agências do Banestes: Emissão Dua/Detran x Emissão do CRLV

Anual.
- Implantar pagamento do Ticket Alimentação em isonomia com Poder Judiciário, Legislativo, Tribunal

de Contas, Banco Banestes no valor R$900,00, para todos os Funcionários Públicos do Estado,
Vencimento, Subsídio, Comissionados e de Designação Temporária.

- Promover integração dos órgãos afim como: IEMA, IDAF, INCAPER e Secretarias Municipais de Meio

Ambiente.
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Incentivar com bolsa de estudos para graduação, pós graduação e mestrados.
- Incentivar a capacitação, criatividade e inovação.

LITORAL SUL
DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem

como prevenir e combater a corrupção
- Melhorar a comunicação do Governo com os municípios.

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

como prevenir e combater a corrupção
- Reestruturar os sistemas de informação e implantar ferramentas tecnológicas de gestão.
- Repelir seriamente a corrupção.
- Instrumentalizar a Secretaria de Estado de Controle e Transparência.
- Criar e implantar uma lei que proíba doação para campanhas eleitorais feitas por pessoas jurídicas.
- Criar um grupo técnico com PGE,TCE,SEGER,SECONT para ir as microrregiões ministrar cursos e

palestras no sentido de dirimir dúvidas mais comuns nas licitações, gestão e fiscalização de contratos.

- Melhorar governança e a transparência da administração.
DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

- Implantar Nota Fiscal Capixaba - Criação de um projeto, que possibilite ao contribuinte receber de

volta um percentual do valor relativo ao ICMS de sua compra.
DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade

- Utilizar a Tecnologia da Informação para implementar a Democracia 2.0
- Fazer Projeto Lei - Doador Premiado de Sangue. Homem/Mulher - 03 Doação/Ano. Dos Prémios:

Isenção. a) Primeira Habilitação/Alteração ou Mudança de Categoria ou Renovação CNH. b) Redução
Pena Suspensão de 06 p/ 02 Meses + Trabalho Comunitário de 1 Ano:Exceto Embriagues. c)
Licenciamento Veículos

- Melhorar a interação com a sociedade nos portais de serviços da segurança pública, criando

ferramentas de interação e integração com demais órgãos da sociedade e da comunidade.

75

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Mudar/Alterar Carga Horária Serviço p/ Dobrar Número de Empregos: Escala de Revezamento: 12/36

Horas - Permitido Até 6 Horas Extras: Intervalo de 2 / 6 Horas. Pagamento Horas Extras + 50% Pagamento Dobrado Feriados. Gestão Pública: Segunda a Sábado Gestão Privada: Segunda a
Segunda

- Realizar Concurso Público:DETRAN - ES. Cargo: Examinador Técnico Superior 1200 Vagas - Escala

12/36 Horas - Segunda a Sábado: Salario:RS10.000,00 Cargo: Agente Civil de Trânsito - Técnico
Superior - Direito - 1200 Vagas - Escala 12/36 Horas - Segunda/Segunda. (Fiscalizar, Educar, Multar)
78 Municípios.

- Realizar Concurso Público para Composição dos Recursos Humanos conforme determina SINASE.

- Estabelecer data-base para servidores públicos estaduais. Pagamento do auxílio-alimentação para

servidores do executivo.
- Valorizar os servidores públicos diretamente ligados à produção rural.
- Criar uma Escola de Líderes, de executivos (foco em gestão) na área de Segurança Pública e Defesa

Social, preparando os futuros gestores para os desafios da Gestão.

- Incentivar a Diplomação Superior na área de atuação do Servidor Público (Graduação, Pós

Graduação, Mestrado e Doutorado) - Bolsa de Estudo, Convênios Instituição Pública e Particulares.

- Construir Faça Facil em Todos os Municípios com Administração e Atendimento Exclusivo por

Funcionários Públicos Sem Tercerizar para Pagar R$20,00 por Senha/Previsão de Atendimento.

- Promover Valorização dos Servidores Públicos: Autorizar Imediatamente Pagamento Unificado Ticket

Alimentação Isonômico Remuneração por Vencimento e Subsidio no Valor de R$900,00, e
Parcelamento Saldo Devedor dos últimos 5 anos em 60 Parcelas Mensais da Diferença deste
Período.(60 x 900,00) Sem Desconto.

- Enviar Proposta PLC Novo Plano Unificado de Cargos/Salários Servidores Públicos - Nível de

Escolaridade: 3 Categorias. Salário Inicial 4 Níveis RS500,00 20 Referências R$250,00
Fundamental:R$3.500,00 - Médio: R$7.000,00 - Superior: R$10.000,00 Data Base Única: Janeiro.
Repõe Inflação Integral

- Promover a realização de concursos públicos e a convocação daqueles que passaram em concursos

já homologados. Agilidade na troca de contratados por efetivos.

- Melhorar seja capacitando, seja reformulando os quadros de funcionários, mediante serviços mau

prestado.
- Estabelecer o critério de meritocracia para as funções técnicas e de assessoramento, na nomeação

de comissionados.
- Promover na aprovação de projetos com financiamento público, estabelecer percentuais de redução

tributária, de acordo com a mão de obra instalada. ou seja, na fase construção 5%, na operação 3%. .

- Estabelecer rotinas administrativas eficazes fazendo valer da responsabilidade solidária do CREA nos

contratos de engenharia.
- Descentralizar o licenciamento Ambiental do Estado do Espírito Santo, aumento o número de

municípios licenciando os empreendimentos de impacto local.

- Manter gratificações garantidas em lei subsidio - valorização servidor publico: adicional tempo de

serviço: 5% de dois em dois anos. Adicional de assiduidade 10% de cinco a cinco anos. Insalubridade
de 10 a 40% periculosidade de 10 a 40%

- Utilizar a nova sede do Detran-ES.
- Unificar ao máximo os contratos de limpeza predial.
- Promover a valorização do servidor público estadual nos três poderes e a garantir a isonomia dos

mesmos.
- Incentivar desenvolvimento do servidor público.

76

- Enviar projeto de lei complementar para assembleia legislativa para que o servidor público possa

optar pelo fracionamento de férias nos modelos abaixo: 01- um período único de 30 dias 02- dois
períodos semestrais de 21 dias. 03- três períodos quadrimestrais de 15 dias.

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Possibilitar desenvolvimento e cobrar eficiencia dos servidores públicos municipais.
- Criar o sistema de cadastro de produção de atividades policiais - SISCAPP - esse sistema irá auxiliar

os delegados, investigadores, agentes e demais cargos da Polícia Civil na emissão de documentos
que permita contar a produção técnica de cada servidor visando a eficiência e eficácia da PCES.

- Adotar Novo Modelo de Férias Sistema Trabalho Servidores Públicos e Privados (Escala

Revezamento 12/36 Horas: Modelos abaixo: Opção Servidor - Pgto Integral de 1 Salário Férias
Integral. 1 - 30 Dias Consecutivos. 2 - 02 Períodos Semestrais de 21 Dias. 3 - 03 Períodos
Quadrimestrais de 15 Dias

- Adotar Sistema de Opção Facultativa pelo Servidor por Contribuição Sistema de Previdência

Pública/Privada. a) Só Publica. b) Só Privada. c) Mista. d) Sem Previdência(Servidor Recebe o valor
Bancado pelo Executivo sem Desconto)

- Priorizar para realização de cursos, os servidores efetivos, somente as vagas restantes devem ser

oferecidas aos servidores comissionados.
- Financiar via Banestes com Juros de 6% ao ano até 40%Salario do Servidor + Dependentes -

Aquisição de Casa Própria Urbana ou Rural até R$1.000,000,00 em 360 Parcelas de R$6.000,00(Seis
Mil Reais) Fixas x Registro de Alienação do Bem em Garantia Real).

- Incentivar o servidor público a realização de cursos profissionalizantes, pós graduação, mestrado e

doutorado através de auxílio monetário para realização do mesmo, ou promover parcerias com
instituições de ensino para ministrar esses cursos

- Melhorar a rede de cursos oferecidos para os servidores. Apoiar o estudo fora do estado através de

bolsas. Melhorar a gestão da qualificação e proporcionar melhor expectativa de crescimento
profissional mediante a qualificação.

- Colocar uma subgerente de recursos humanos que crie políticas de valorização do servidor.

NORDESTE
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Criar um orgão multipo de atendimento a população em um mesmo espaço fisico, como: detran,

banestes, secretaria da fazenda estadual, cartorio, edp escelsa, cesan ou saae, secretaria da fazenda
municipal, receita federal e sebrae, policia civil, atendimento ao cidadão.
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Equiparar os salários de todos os servidores.

NOROESTE
DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

- Rever a política de incentivos fiscais às grandes empresas do estado.
- Promover o Cofinanciamento do ES para saúde pública.
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Valorização dos servidores públicos, com politicas salarias de reajuste das perdas provocadas pela

inflação e isonomia ao tratamento dado aos servidores quanto aos auxílios e benefícios concedidos.
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DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Realizar treinamentos de acordo com as atribuições de cada servidor.

RIO DOCE
DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade

- Disponibilizar recursos para a infraestrutura das regiões do interior (aquisição de equipamentos,

construção de redes.etc).

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Reformar os imóveis próprios do Governo para cancelar os contratos de alugueis
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Ampliar a rede de atuação do Estado, com a contratação de servidores efetivos e comprometidos

com a eficiência e eficácia da gestão pública.

SUDOESTE SERRANA
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Fomentar a gestão da comunicação entre as diversas frentes da saúde.
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Infraestrutura Logística
CAPARAÓ
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

- Investir no transporte ferroviário
- Reduzir a carga tributária potencializando a inovação comercial e turística
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Implantar a pavimentação asfáltica do trecho Muniz Freire - Iúna - ES 379
- Implantar a Pavimentação da estrada que liga o distrito de São Lourenço e Irupi à estrada parque via

ES 190.
- Estadualizar o trecho: Irupi x BR-262. Recapear trecho Irupi x Iuna (ES-379).
- Implantar um programa permanente de manutenção, ampliação e conservação de estradas vicinais
- Construir um anel viário, para desvio do fluxo de caminhões do Distrito de Patrimônio da Penha, em

Divino de São Lourenço.

- Promover a Ligação da Rota Sul, ES 379, que começa na BR 262 e liga Iúna a Muniz Freire
- Concluir as obras iniciadas, infraestrutura voltada para interligar os municípios e tornar-los mais

atrativos para investidores em potencial
- Construir rodoviárias nos Municípios da microrregião, que não possuem.

CENTRAL SERRANA
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Concluir a obra de asfaltamento da rodovia ES 357 ligando São Roque do Canãa a Itaçu.
- Asfaltar a via vicinal de Alto Jatibocas a sede.
- Melhorar e qualificar infraestrutura rodoviária.
- Implantar asfaltamento de Zeus Potratz a Melgaço, Rio Posomoser à Rio Prontage, Recreio à Santa

Teresa, Rio das Pedras, Córrego do Ouro, Alto São Sebastião.

- Construir anéis rodoviários nas cidades de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Domingos Martins e

Santa Maria de Jetibá.

- Implantar asfaltamento Rio Bresser a Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá.
- Ampliar a malha viária estadual com pavimentação, priorizando rodovias que integram regiões

distintas.
- Revitalizar a ES-080 (de Santa Leopoldina à Santa Teresa e Santa Teresa a São Roque do Canãa)

com a inclusão de faixa multi-uso (ciclovia e pedestre).

- Construir o anel viário para que caminhões com cargas pesadas não passem pelo centro dos

municípios.

- Pavimentar a rodovia que liga Alto Caldeirão ao Distrito de Alto Santa Maria (várzea Alegre)

CENTRAL SUL
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias
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- Estabelecer regras para concessão a iniciativa privada. Fazer gestão junto a união para atingir o

objetivo proposto
- Melhorar o aeroporto de Cachoeiro para oferecer voos domésticos.
- Privatizar o aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim por uma empresa aérea com disposição de ampliar

e melhorar a malha aérea do Estado.

- Abrir procedimentos para concessão a iniciativa privada de toda a infraestrutura de responsabilidade

do estado.
- Ampliar o uso da ferrovia, de Mimoso do Sul à Cariacica, para implantação de trens de passageiros.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Sinalizar vias para desvio no centro para BR-101. Melhoria da rodovia do valão e polo industrial em

Cachoeiro.
- Iniciar a obra de asfaltamento que liga São José de Fruteira a Castelo.
- Recomeçar a obra do Asfalto de Vargem Alta a Castelo.
- Ampliar e qualificar as vias rodoviárias, principalmente eixos rodoviários, separando o de transporte

para os de trânsito diário.

- Implantar Melhoria/ampliação/duplicação das rodovias que ligarão as empresas ligadas ao petróleo.

Contorno no município de Piúma. Alternativa de rodovia entre ES-060 e BR-101.

- Asfaltar a estrada de onde sai 100% do Marmore produzido em vargem alta
- Implantar uma nova rodovia com trajeto mais retilíneo entre a saída de Jerônimo Monteiro e a região

do bairro Aeroporto em Cachoeiro.
- Continuar a ampliação da ES-482, Coutinho a Cachoeiro de Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim a

Safra.
- Pavimentar a ligação da BR-101 na altura da Independência, próximo à entrada P. Kennedy.
- Continuar a execução do projeto de asfaltamento da estrada da Tijuca.

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

- Estruturar o aeroporto de Colatina.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Instalar abrigos nos pontos de ônibus intermunicipal.
- Realizar pavimentação asfáltica da rodovia Colatina x Corrego Senador x Itaçu x Itaguaçu.
- Construir uma rodovia do distrito de Pancas no município de Água Branca.
- Realizar pavimentação asfáltica da rodovia Itapina x Fazenda Fontenelle (BR 259).
- Realizar duplicação de faixas de rolagem, fazer acostamento nas rodovias, incremento na sinalização.
- Elaborar Projeto Executivo e Arte da Construção da Rodovia de São Roque do Canaã x Trevo

BR101/259 via Pesque/Pague Vila Verde, Asfaltamento com Acostamento, Calçadão, Ciclovia
/Iluminação Pública.

- Duplicar e fazer a Recuperação de toda Malha Asfáltica da Rodovia ES080, De Nova Venécia X

Colatina X Santa Tereza X Santa Maria de Jetibá X Br 262, com Acostamento, Calçadão para
Pedestres, Ciclovias, Após Licitar por Concessão Pública com Praça de Pedágio a Cada 30 Km, a
0,05(Centavos) por Km.

- Concluir a Rodovia ES 446, trecho acampamento- Itaimbe.
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- Realizar o Contorno de São Domingos do Norte.
- Realizar um acesso rodoviário de qualidade e segurança até a porteira da propriedade rural.
- Realizar ampliação do trecho asfáltico, estendendo o asfaltamento de São Jorge da Barra Seca até a

Comunidade de Paraisópolis localizada na Zona Rural do Município de Vila Valério.

- Duplicar Rodovias Estaduais - Parceria Pública/Privada - Concessão - Posto Pedágio= (Cada 30 Km x

0,10)(Km/Rodado. ES080 de Nova Venécia x Domingos Martins Via Colatina x São Roque do Canaã
x Santa Tereza x Santa Maria de Jetibá x Domingos Martins. Colatina x Linhares via Humaitá. Outras

- Construir as Rodovias: 01 - São Roque do Canaã x João Neiva - Três Trevos - a) BR 259/101. b)

Ibiraçu. c) Barra do Triunfo (Acioly) 02 - Colatina(Boa Paba x Agrovila de Santa Julia(São Roque do
Canaã.

- Reformar as rodovias da região, facilitando o acesso e escoamento da produção.
- Realizar pavimentação asfáltica do rodovia Colatina x Corrego são Joao Grande x Sao Pedro Frio.
- Investir em projetos de engenharia para identificar os problemas de deslocamento: trevo na ES 137,

entroncamento com Marobá e contorno de São Domingos do Norte.

- Realizar pavimentação asfáltica da rodovia Colatina: Boa Paba x agrovila de Santa Julia.
- Construir o anel viario de Colatina-es, ligando a terceira ponte na quarta ponte via fundos da Vila

Lenira x bairro acampamento x bairro Honorio Fraga x Carlos Germano Naumann.
- Construir a quarta ponte de Colatina - ES (Bairro Honorio Fraga x Acampamento).
- Instalar novas sinalizações verticais e melhorar as existentes, nas rodovias ES 080 e do Café, com

atenção especial no trevo entre as cidades de São Domingos do Norte e Governador Lindenberg.

- Melhorar a rodovia de Alto Rio Novo a Mantenópolis.
- Promover pavimentação asfáltica de estradas de acesso aos distritos dos municípios especificamente

Baixo Guandu, o distrito de Alto Mutum (grande centro de granito) .
- Asfaltar o trecho entre a BR 259 e o aeroporto de Colatina.
- Construir trecho do Córrego do Itambá - Alto Mutun.

- Construir Rodovia que liga Córrego Bley até Córrego Fortuninha.
- Construir rodovia que liga São Gabriel da Palha a Águia Branca via Fazenda Ferreira.
- Contorno de São Gabriel da Palha.
- Construir as Rodovias: 01) Colatina x Córrego Senador x Córrego Barra Seca x Itaçu. 02) Colatina x

Córrego São João Grande x São Julião x São Pedro Frio. 03) Colatina x Córrego São João Pequeno x
Ifes de Itapina. 04) Colatina (Ponte do Fontenelle x Distrito de Itapina.

- Mapear a malha rodoviária estadual para recuperação e ampliação da mesma.

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

- Estudar novos Modais de Transporte para a Região.
- Realizar o Término do terminal pesqueiro de Itaipava.
- Realizar o Término do contorno de Itaipava.
- Atrair investimentos para os Portos na Região, em especial o Porto Central.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Criar uma alternativa de rodovia entre ES 060 e BR 101.
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- Melhorar o acesso regional em a pavimentação da ES - 162 e da ES - 060 (Rodovia do Sul)
- Articular junto ao Governo Federal para duplicar a BR -101.
- Urbanizar a Av. Danilo Monteiro de Castro na Sede de Iconha.
- Criar faixas para o trafego de pedestre e ciclovia.
- Finalizar a obra de ampliação da Rodovia Sul, que interliga os municípios de Anchieta a Piúma.
- Pavimentar as principais vias dos municípios.
- Construir os contornos de Piúma e Itapemirim (Itaóca).
- Restaurar a Rodovia do Sol - ES 060 no trecho entre o Município de Piúma até o Município de

Kennedy.
- Promover a duplicação ou a revitalização da rodovia 060 ( Rodovia do sol ).

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

- Ampliar o aeroclube de Vila Velha para aeroporto.
- Interligar as cidades litorâneas por transporte de cabotagem.
- Promover a reestruturação/relocação do atual aeroporto de Guarapari.
- Promover parcerias públicas/privadas para acelerar os projetos de ampliação das redes

rodoferroviárias, principalmente.

- Utilizar as infraestruturas portuárias, rodoviárias e ferroviárias existentes para aumentar a

movimentação de cargas conteinerizadas.

- Criar investimentos com infraestrutura com a direção de negócios e empresas.
- Promover investimentos em infraestrutura direcionados à atração de novos negócios e empresas.

- Discutir a viabilidade de implantação de consórcios para construção de ferrovias no Estado e

utilização da malha existente, buscando parcerias com as empresas privadas que operam o sistema.
Integração de novas malhas ferroviárias com as existentes.

- Resolver o gargalo logístico: aeroporto, ferrovias e portos.
- Fazer do aeroporto de Vitória um aeroporto internacional.
- Criar um sistema metroviário para a Grande Vitória.
- Aumentar a malha ferroviaria com trens ligando outras regiões do estado (Sul/Norte/Serrana), além

de pensar na possibilidade de ampliar as viagens para outros estados vizinhos.
- Interligar as grandes cidades capixabas por ferrovias.
- Priorizar o transporte ferroviário de cargas.

- Implantar um aeroporto de cargas no Xuri.
- Construir um aeroporto internacional em Vila Velha, com voos diretos para outros Estados da

Federação.

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Realizar a Implantação de um mergulhão nas Avenidas Norte Sul e Dante Michelini, em Jardim

Camburi
- Humanizar a Avenida Vale do Rio Doce (Beira Mar de Porto de Santana), na Grande Porto de

Santana.
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- Estadualizar a Rodovia BR 262 em Cariacica, no trecho compreendido entre o KM 1,0 (2ª Ponte) ao

KM 8,0 (Trevo da Ceasa).
- Ampliar e humanizar a Rodovia Jose Sette no trecho compreendido entre os bairros Santana e

Cariacica Sede.
- Realizar a Interligação rodoviária (duplicação) , entre os municípios de Aracruz, Fundão, Serra,

Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piuma, Marataizes e Presidente Kennedy através das
rodovias já existentes interligando os Portos da região. Os recursos viriam da exploração privada.

- Introduzir o pedágio automático na terceira ponte para todos os veículos que utilizam com frequência.
- Duplicar e privatizar a rodovia ES-080, entre Colatina e Nova Venécia, estipulando o valor do pedágio

em R$ 1,00 (hum real) a cada 50 km. Duplicar e privatizar a rodovia ES-080 de Colatina - Santa
Tereza - Santa Maria de Jetibá - Rodovia 262 (Domingos Martins), com pedágio R$ 1,00 a cada
30km.
- Construir uma nova ponte ligando Vitória à Cariacica.
- Disciplinar o uso de estacionamento de veículos, principalmente nas vias onde circulam ônibus.
- Ampliar as vias de acesso às pontes que ligam a Vitória.
- Ampliar número de faixas de rolamento (pistas) em toda Grande Vitória.
- Triplicar a Reta do Aeroporto; Construção de passarelas onde há semáforos exclusivo para travessia

de pedestres.
- Promover investimento em infraestrutura.
- Recuperar a ES-388, Leste-Oeste e seus ramais. Contorno de Viana.

- Implantar aquaviário, com integração com as linhas de ônibus.
- Realizar obras do Contorno do Mestre Álvaro.
- Estabelecer uma comunicação direta e consensual entre os órgãos responsáveis pela conservação

das vias (DER-ES e prefeituras) e a principal companhia de saneamento (CESAN).
- Iniciar estudos para a concessão de rodovias estaduais.
- Investir em infraestrutura.

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

- Criar uma ferrovia ligando o norte ao sul do estado pelas região central, com ramificações para os

litorais das microrregiões para dar suporte e escoamento a produção do estado por porto que venham
a ser criados posteriormente.

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Desenvolver projetos de saneamento básico para atendimento a microrregião (expansão).

- Retomar a obra de pavimentação da Rodovia ES 010, iniciada e interrompida em 2013.
- Ampliar e modernizar o aeroporto microrregional.
- Melhorar a sinalização acostamentos e situação geral das rodovias.
- Asfaltar a Rodovia Othovarino Duarte Santos ao Distrito de Barra Nova
- Desenvolver projeto do contorno de São Mateus.
- Implantar porto na microrregião.
- Recuperar a estrada ES 130, trecho Pinheiros a Ponto Belo.
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NOROESTE
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

- Asfaltar a estrada de acesso à Escola Municipal Família Agrícola “Normília Cunha dos Santos”

através do Programa Caminhos do Campo, o trecho com início na Rodovia ES 080, no km 8 e
término na escola, totalizando 1 km de extensão, no município de Barra de São Francisco/ES.

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Terminar a pavimentação de Ecoporanga x Ponto Belo.
- Asfaltar a rodovia que liga Pinheiros a São João do Sobrado.
- Construir o Contorno da Cidade de Nova Venécia, interligando a 2ª ponte a rodovia ES-220.
- Construir o acesso a 2ª ponte em Nova Venécia - ES.
- Construir um novo Terminal Rodoviário no Município de Nova Venécia.
- Promover o cascalhamento de morros e estradas da Comunidade Santa Rosa da Barra Seca,

localizada no Município de Nova Venécia.

- Revestir de pavimentação asfáltica a estrada que liga o distrito de Boa Vista, no município de Nova

Venécia ao Distrito de Paulista, no município de Barra de São Francisco, passando pelo Distrito de
Vila de Itaperuna, com a projeção de redes de esgoto sanitário, pluvial e a indispensável sinalização
do trânsito (horizontal e vertical).

- Construir o anel rodoviário em Nova Venécia.
- Asfaltar a Rodovia que liga Conceição da Barra à Itaúnas
- Construir o contorno da Pedra do Elefante interligando as rodovias ES-137 x BR-381 x ES-220.

RIO DOCE
DESAFIO: Ampliar a qualificar a infraestrutura rodoviária

- Construir ponte ligando os balneários de Regência e Pontal do Ipiranga.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

- Construir Porto da Manabi em Linhares.
- Descentralizar o acesso aos aeroportos e melhorar a infra estrutura do atual.
- Realizar interligação das grandes cidades do ES com a ferrovia Vitória-Minas para transporte de

passageiros.
- Criar uma área grande onde possa transferir cargas para pontos sem atrapalhar a mobilidade.
- Investimentos na ampliação da malha ferroviária de passageiros e cargas para "desafogar" o tráfego

nas vias rodoviárias.

- Apoiar a implantação do Porto Norte Capixaba e Ferrovia Vitória / Minas x Linhares.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Estadualizar e asfaltar rodovia que liga ES- 360, Rio Bananal a Governador Lindenberg.

- Reformar e duplicar a ES 010.
- Implantar o contorno de Rio Bananal.
- Revitalizar a rodovia ES 010 que liga Praia Grande - Fundão a Vila do Riacho - Aracruz.
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- Antecipar a duplicação da BR 101 no trecho que vem da Grande Vitoria até São Mateus.
- Inserir no orçamento e executar o anel viário previsto para o município de Aracruz.
- Antecipar as duplicações já contratadas e asfaltar todo interior.
- Realizar financiamento, pelo estado, de projetos e obras de pavimentação de rodovias importantes

para escoamento da produção agrícola e desenvolvimento do turismo.

- Ampliar e melhorar as rodovias no interior.
- Asfaltar rodovia que liga Rio Bananal a Sooretama (ES 356) e Rio Bananal a Panorama (ES 356).

SUDOESTE SERRANA
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Ampliar e reabrir novos trechos rodoviários.
- Construir desvios fora dos centros urbanos. Adequar as vias para transporte não motorizado.
- Construir faixa multiuso para ciclismo e caminhada, entre comunidades próximas.
- Melhorar a interligação rodoviária entre os municípios de Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins.
- Asfaltar o município de Brejetuba a Afonso Cláudio e um pequeno trecho de Serra Pelada a Itarana,

logo teríamos asfalto ao sair da BR 262 Km 133 até Brejetuba, Afonso Cláudio Itarana Itaguaçu,
Baixo Gundu, Colatina chegando na BR 101.

- Dar maior incentivo nas ações de manutenção das rodovias.
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Meio Ambiente e Agricultura
CAPARAÓ
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Formar convênio com o Caufes para fornecer mudas de boa qualidade para região do Caparaó, por

meio do reativamento do viveiro da universidade
- Subsidiar e assistir ao plantio, especialmente nas áreas de recarga de nascentes, topos de morro

(áreas de preservação permanentes em geral)

- Reativar e fortalecer melhores ações junto aos programas Reflorestar e dos Corredores ecológicos.
- Criação de reserva da biosfera tendo uma unidade da escola ambiental voltada a ciência e tecnologia
- Aumentar o valor do PSA (Pagamento por Serviços Ambientais)
- Estimular agregação de valor agropecuário apoiando as agroindústrias.
- Utilizar infraestrutura existente no município de Iúna para desenvolver a agricultura da microrregião

Ibatiba, Irupí, Iuna, M. Freire

- Garantir assistência técnica a todos os produtores
- Disponibilizar as mudas a custo zero na implantação da prática
- Criar mecanismos que façam cumprir a legislação existente a respeito de Reserva Legal e Matas

Ciliares em todas as propriedades rurais da região.

- Ampliação do fornecimento de mudas nativas, fornecendo apoio técnico e de insumos, principalmente

fornecimento de sementes
- Desburocratizar a entrada de viveiros locais dentro do programa Reflorestar
- Ampliar o programa Reflorestar, capacitar os agentes de ATER para elaborarem e acompanharem a

execução de projetos economicamente viáveis.

- Tornar a Região do Caparaó uma Zona Livre de Transgênicos.
- Flexibilizar o acesso aos recursos do Fundágua para os municípios que não possuem comitês de

bacia formalizados. Uma alternativa seriam editais do Fundágua que permitissem a transferência de
recursos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ante a apresentação de projeto.

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Implantar ações promovendo a reconstituição da Mata Nativa em áreas exigidas por lei e também em

áreas comprovadamente degradadas pelo uso inconsequente.

- Discutir e auxiliar, por meio da AGERH, a possibilidade de criação de unidades de gestão

(subcomitês) da bacia hidrográfica do Itabapoana.

- Subsidiar ações de conservação de água e solo, através de construção de pequenos reservatórios de

água nas propriedades rurais, caixas secas, barragens, etc.

- Implantar o programa águas limpas do Caparaó.
- Fazer um levantamento das nascentes da Região do Caparaó para que possa preservar e produzir

água.

- Implantar Programa de recuperação de nascentes e construção de barragens.
- Instituir e consolidar o polo da reserva da biosfera no Caparaó, visando o reconhecimento

internacional de entidades que financiam a preservação.

- Criar Incentivos para que os produtores rurais (proprietários) tenham condições de preservar áreas de

nascentes e de mananciais
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- Diminuir áreas de pastagem e áreas de recarga, com introdução de atividades sustentáveis.
- Incentivar a preservação das áreas de mata e reflorestamento.
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Criar comitês de bacias ou microbacias para discutir os planos de bacias hidrográficas da região.
- Ampliar a rede de monitoramento hidrometeorológico (quantidade) com as estações de alertas de

seca e cheias e da rede qualidade.
- Apoiar os produtores em construção de fossas sépticas e outras formas de preservação dos recursos

hídricos como caixa seca.

- Banir definitivamente o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos na região.
- Subsidiar saneamento rural.
- Exigir tratamento de esgoto nos municípios.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária

- Implantar o licenciamento ambiental municipal.
- Ampliar o investimento para pequenos produtores e médios para implantação de sistemas

agroflorestais, agroecológicos e sustentáveis.

- Implantar o projeto Caminhos da Roça Capixaba. Programa Estadual de Pavimentação, Conservação

e Manutenção a baixo custo para estradas vicinais rurais Municipais

- Promover e subsidiar implantação de unidades referenciais em agropecuária sustentável.
- Implantar uma nova matriz produtiva, propor assistência técnica efetiva dos agricultores em

quantidade e qualidade suficiente.
- Subsidiar melhor a assistência técnica e extensão rural, sendo que os escritórios do INCAPER não

são suficientes para atender todos os produtores.

- Implantar linhas de crédito para fortalecimento dos agricultores familiares - PRONAF Capixaba.
- Atuar nos gargalos de transporte.
- Apoiar as associações rurais, com secadores de café, despolpadores, para agregar valor ao produto.
- Trabalhar com as vocações da região, considerando o clima, topografia e hidrografia.
- Promover a diversificação da produção e melhoria de qualidade (principalmente café e agroindústria).

- Capacitar os técnicos do INCAPER e prefeituras para atender os produtores.
- Implantar Programas de apoio à formalização e comercialização de produtos.
- Implantar Programa de incentivo ao consumo de produtos agroindustriais locais.
- Incentivar a sustentabilidade das propriedades rurais através de fortalecimento de projetos já

existentes (PAA e PNAE) e a criação de novos projetos que trabalhem a permanência no campo de
forma consciente.

- Orientar e fiscalizar quanto ao uso inadequado do solo, principalmente com pastagens (ocupam maior

área).

- Fomentar a diversificação da atividade produtiva: implantação de sistemas agrossilopastoris,

interação lavoura pecuária fruticultura, agroindustrialização, de acordo com as características
edafoclimaticas de cada município.

- Fiscalizar os impactos ambientais de forma rigída.
- Integração da pesquisa no campo para soluções para a ocorrência de pragas em pastagens

principalmente lagartas.
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- Implantar no ES "julgamento" dos melhores frutos das doses de sêmen doados ao longo do tempo

pelos governos.
- Implantar Projeto doação de fossas sépticas para tratar o esgoto.
- Implantar Caminhos do Campo - Ligando a localidade de Mundo Novo, passando pelas localidades

Santo Antônio, São Felipe e São João da Serra. E BR-185 próximo ao CAIC, em direção à localidade
denominada Córrego do Patrimônio.

- Implementar cursos e meios para produção de produtos verdes, sem agrotóxicos.
- Construir pontes: 01 (uma) no Córrego do Bueno, próximo a Cachoeira do Caboclo Pirovani. 01 (uma)

ligando a Fazenda São Domingos a Varre-Sai.

- Assistir a Agricultura Familiar. Criar um Fundo de terras, para estas serem renegociadas na própria

Agricultura Familiar.
- Promover campanhas educativas destacando a grande vantagem da agregação de valor.
- Fortalecer os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável.
- Capacitar e equipar as ATERs (estadual e municipais) para promover o desenvolvimento rural

sustentável. Promover a integração dos agentes de ATER e órgãos fiscalizadores (IDAF e IEMA).

- Implantar caminhos do campo nas propriedades que fazem parte do circuito caminhos dos tropeiros
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Implantar sistemas de monitoramento e prevenção de eventos extremos no caparaó.
- Investir na pesquisa e desenvolvimento de modelos de ILPF mais adequados para a região e que

sejam instaladas unidades de observação em todo o Estado.

- Promover levantamento criterioso de todas as áreas de risco.

CENTRAL SERRANA
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Ampliar o cadastramento de novas propostas para adesão ao programa reflorestar. Incentivar e

subsidiar a criação de viveiros municipais. Capacitar os agentes de ATER(s) para difundirem e
acompanharem a implantação de projetos que visem a ampliação da cobertura florestal
economicamente viáveis.

- Ampliar cobertura florestal, principalmente na região do Santa Maria do Rio Doce, que corta Santa

Teresa a Colatina.
- Regulamentar a captação hídrica em propriedades rurais oriundas de poços escavados.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Investir em programas de educação ambiental no uso racional dos recursos.
- Recuperar as nascentes através de reflorestamento.
- Diminuir a emissão de agrotóxicos nos rios.
- Incentivar o produtor, em relação ao reaproveitamento de água.
- Investir em abertura de caixas secas e construção de barragens nas regiões agrícolas e produtivas do

município.

- Estabelecer licenciamento ambiental para realização de irrigação de grandes plantios.
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água
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- Implantar o programa águas limpas do caparaó onde prevê o saneamento rural de todos as

propriedades rurais nos municípios

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

produção agropecuária
- Aumentar a quantidade de técnicos para orientação e acompanhamento aos pequenos produtores.
- Flexibilizar a comercialização de animais de pequeno porte.
- Facilitar a obtenção de recursos financeiros.
- Difundir conhecimentos evitando intoxicações devido ao uso de agrotóxicos.
- Criar programas de incentivo a agricultura orgânica para garantia da saúde dos cidadãos.
- Investir em comunicação, técnicas agrícolas.
- Beneficiar os produtores rurais na irrigação, com apoio técnico e custeio.
- Implantar Caminhos do campo: Asfaltamento das estradas. Recuo a Santa Teresa, Caramim à

Melgaço, Garrafão, Teixeira Potratz. - Barracão Rio Passuser, Veto Santa Maria, Escola Pimentel,
Santa Teresa à comunidade de Aparecidinha.

- Asfaltar o trecho Barra do Rio Passmoreira - Domingos Martins.
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Reflorestamento ambiental as margens de rios.

CENTRAL SUL
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Implantar programas de arborização urbana.
- Fomentar o produtor rural e proprietários de terras através de programas de incentivos financeiros.

- Criar postos de estudos em áreas de interesse ambiental.
- Elaborar os Planos de Bacia conforme política nacional de recursos hídricos.
- Ampliar a cobertura florestal com incentivos do governo (fiscal) para adesão de propriedades rurais.
- Fortalecer a educação ambiental e preservar as matas nativas.
- Promover maior investimento em tratamento de esgoto rural (fossas residenciais, currais leiteiro,

pocilgas, criações, etc.)

- Promover pagamento serviços ambientais (PSA): remunerar de forma justa por uma área que

realmente cumpra seu objetivo de manter ou proteger mananciais hídricos significantes para os
centros urbanos.

- Auxiliar a implantação da coleta seletiva de lixo e reciclagem.

- Recuperar e preservar nascentes, recuperação de matas ciliares nos córregos e rios, com plantio de

vegetação nativa e preservação.

- Preservar e recuperar a cobertura florestal no topo de morro.
- Incentivar os proprietários rurais a manterem e aumentar as reservas naturais, além de incentivar e

ampliar a fiscalização dos desmatamentos aumentando as punições àqueles que insistem em burlar a
lei e a fiscalização.

- Realizar o Plano de Manejo "Parque Estadual Mata das Flores". Apoio em infraestrutura, equipes de

licenciamento e fiscalização, com equipamentos: veículos (4x4) caminhonete para atender as
secretarias que pretendem licenciar.
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- Indenizar os proprietários de reservas. Maneira de levantar o dinheiro cobrando taxa de todos que

utilizam este bem natural.
- Ampliar o programa Reflorestar.
- Fortalecer o projeto Olhos D'água existente no município de PK. Das quais se insere: manejo de vias,

caixa seca, curva de nível, olhos d'água, educação ambiental. Criar UC's no município.

- Preservar as zonas de conservação.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Promover a proteção das APP's e a recuperação das nascentes por meio de isolamento das áreas de

interesse.
- Implantar leis mais rigorosas sobre a proteção e manutenção de bacias.
- Contratar empresas terceirizadas para mapeamento das regiões, pontos críticos, para fazer um

decreto emergencial para atender os produtores rurais
- Financiar barragens coletivas voltadas para as atividades produtivas e de abastecimento com

recursos do Estado.
- Disciplinar a captação/outorga de água pelos produtores rurais urbanos.
- Apoiar o sistema de tratamento de esgotos.
- Proibir o plantio de eucalipto em terra produtiva.
- Disponibilizar recursos para saneamento básico, para construção e execução de Estações de

tratamento de esgoto. Cobrar das concessionárias responsáveis pelo tratamento de água e esgoto,
resultados efetivos e qualidade dos serviços prestados.

- Fiscalizar empresas que causam impacto direto nos corpos hídricos e na atmosfera.
- Oferecer mais suporte de maquinário, melhoria de estradas.
- Criar mecanismos, prestar assistência técnica e financeira para que o produtor obtenha sua renda

sem depredar o solo e sem retirar a cobertura vegetal.
- Criar meios para comercializar a produção do município dentro do próprio município.
- Melhorar os sistemas de tratamento de água e esgoto ao longo da bacia do Rio Itapemirim.
- Criar equipes técnicas de campo para atuar na propriedade, intervenções nas propriedades como

preparo do solo, construção de estradas, etc, somente com ART (anotação, resp. técnica).
Disponibilizar maquinas para construção de terraços, curva de nível, caixa seca, aplicação do PSA.

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Promover manejo e conservação de estradas vicinais para escoamento da produção e acesso dos

produtores aos centros comerciais.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Apoiar as escolas técnicas rurais.
- Capacitar as associações que receberam recurso. Ex.: máquinas, secadores, tratores, etc para melhor

utilização.

- Fornecer insumos da produção ao produtor rural.
- Estimular atividades de agroindústrias de base familiar coletivas com financiamentos/investimentos

por parte do estado não reembolsáveis integrando os serviços de inspeção.

- Implantar Caminhos do Campo ligando o distrito de Limoeiro à comunidade de Santa Teresa, na

Comunidade Pombal de Cima, em Conceição de Muqui.
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- Dar incentivos, principalmente com redução de impostos, em períodos de grandes estiagens. Com

duração mínima de dois anos, ou seja, no ano da estiagem e um anos após.

- Realizar zoneamento rural.
- Dar um suporte às secretarias de agricultura e pesca, com kit de estruturação (um carro, um

computador, uma impressora, um GPS e uma máquina fotográfica).

- Elaborar plano que fortifique a agricultura nas propriedades rurais. Escolha de espécies mais

resistentes a eventos climáticos extremos.

- Fortalecer a defesa civil estadual a fim de organizar, estruturar e preservar os municípios com ações

de preparação e preservação.

- Realizar estudos e levantamentos para identificação e mapeamento das áreas de risco e implantar as

medidas para extingui-las.
- Promover o Crédito fundiário para estímulo a agricultura Familiar. Assistência a estes trabalhadores,

inclusive quanto a desapropriação e renegociação de terras a serem executadas pelo MDA, no próprio
Estado.

- Criar políticas públicas para o desenvolvimento de empreendimentos agroindústrias rurais.
- Ampliar os programas governamentais de aquisição de alimentos, priorizando os produtos orgânicos.
- Disponibilizar recursos financeiros para caminhos do campo. Doação de mudas e fortalecimento da

agricultura familiar através de adubos, máquinas, apoio técnico e orientações.

- Municipalizar a assistência técnica.
- Construir agroindústria para aproveitar a mão de obra feminina.
- Promover a isenção fiscal ou diminuição na tributação de impostos para os arranjos produtivos locais

(APL).
- Realizar outorga para atividade de irrigação condicionando a característica da bacia e seus efluentes.
- Ampliar o projeto "Caminhos dos Campo".
- Fortalecer políticas públicas como o PNAE e PAA que promove a venda direta eliminando o

atravessador.

CENTRO OESTE
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Reflorestar as nascentes urgentes, ofertar mudas nativas a baixo custo, estimular os viveiristas das

regiões na produção das mudas.

- Implantar crédito para reflorestamento.
- Promover integração entre os órgãos afins, IEMA/SEAMA, IDAF, INCAPER, sindicatos rurais,

secretarias de meio ambiente e agricultura.
- Disponibilizar acompanhamento técnico aos produtores no plantio de mudas.
- Recuperar a mata atlântica das nascentes e matas ciliares dos rios dando incentivos aos agricultores.
- Promover divulgação dos programas existentes como: Reflorestar, Recuperação de Nascentes

voltados para a Cobertura Florestal.
- Facilitar o Licenciamento Ambiental para os Municípios como menos burocracia.
- Criar uma política em parceria com os municípios para detectar áreas de propriedades rurais, que

estão com erosão que assoreia nossos córregos.

- Fomentar a implantação de um ou mais viveiros de plantas nativas e frutíferas na região.
- Elaborar projetos de leis para fiscalizar o desmatamento.
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- Simplificar e fortalecer o programa Reflorestar.
- Estimular programa de reflorestamento em áreas de recarga hídrica (financiar com recursos públicos).
- Estabelecer programa de preservação e recuperação de nascentes: parceria direta governo do estado

e município e proprietário de imóvel rural.

- Reflorestar as margens dos rios.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Coibir a abertura de poços escavados que são altamente prejudiciais ao meio ambiente.
- Construir Lagoas e Reservatórios de Aguas em Todas as Propriedades Rurais. .
- Disponibilizar Técnicos para Estudo e Maquinas para Escavação. Reflorestar as Margens de Rios,

Córregos e Canais

- Incentivar a Criação de Camarão e Peixes.
- Fortalecer e dar mais autonomia as Secretarias Municipais de Meio Ambiente no que diz respeito aos

crimes Ambientais.
- Programa de conscientização para fortalecer a segurança hídrica para o abastecimento humano e

atividades produtivas.
- Construir três barragens no Rio Doce, e construção de um super reservatório de agua através do

desassoreamento e captação da agua do Rio Doce.

- Fortalecer os comitês de bacias.
- Estabelecer parceria com as prefeituras para fazer as barragens, caixas secas, poços, fossas séptica.
- Implantar barragens com licença simplificada.
- Voltar o leito do córrego para o lugar original quando possível.
- Fazer um trabalho de conscientização junto aos produtores, da preservação das nascentes e premiar

os produtores que fizerem esta preservação com facilidades nos custeios desta preservação.

- Reflorestar áreas de APP.
- Promover novos projetos e melhorias nas estradas que o caminhos do campo não atende, como

cascalhamento e reabertura.
- Facilitar o financiamento para construção de barragens e novos plantios.
- Construir as margens de rodovias do Estado e em propriedades rurais, caixas secas, para captação

das águas das chuvas.

- Construir barragem em propriedades particulares.
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Implantar o reuso da água.
- Criar capacitação para municípios na abertura de estradas vicinais, responsáveis por grande parte do

carreamento de terra para os rios (assoreamento).
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Promover ações nos municípios juntamente com a população para que se preserve e mantenha as
áreas florestais e nascentes.

- Fortalecer a extensão rural para os pequenos produtores diversifiquem suas culturas e produzam

mais.
- Criar uma política pública para beneficiar economicamente as propriedades, preservar as nascentes,

os topos de morro, encontas, mata ciliar.
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- Fortalecer a agricultura por meio do crédito, assistência técnica, comercialização, estradas para

escoamento da produção.

- Realizar cursos de capacitação para melhor aproveitamento da produção para que agregue valor

econômico e estético a seu produto.

- Promover assistência técnica para a produção agroecológica, diminuindo a contaminação com

agrotóxicos.

- Desocupar as áreas de risco.
- Construir +/- 3 Km da Rodovia Antimo Beraldo até o início da Serra do Sumidouro de Pancas -

Caminhos do Campo.
- Melhorar as rodovias para escoamento da produção.
- Tornar o pagamento mais efetivo para cobertura florestal sem muita burocracia.
- Estabelecer menos Burocracia para liberação de Construção de Poços, Barragens e barraginhas.
- Fortalecer a assistência técnica e a extensão rural para chegar as propriedades com ênfase na

agroecologia.
- Incentivar a integração dos órgãos do sistema de defesa civil: coordenação de defesa civil, CBMES,

CONDECs e NUDECs e sociedade em geral.
- Trabalhar uma nova matriz para o café conilon (mudas de sementes).
- Desenvolver as regionais de defesa civil, órgãos municipais, de forma a trabalhar na prevenção e

preparação para os desastres.

- Construir viveiros de mudas nativas e madeira de lei, para distribuir com proprietários rurais em

convênio com as prefeituras x governo, utilizando as escolas e alunos para disseminar e plantar no
período de chuva, supervisão de técnicos do IDAF/EMATER.

- Fomentar e fortalecer o associativismo.
- Promover elaboração urgente do Plano de Educação ambiental do Estado para que o município possa

elaborar o seu.
- Difundir a cultura de defesa civil.
- Realizar Caminhos da Roça Capixaba (Programa Estadual de Pavimentação, Conservação e

Manutenção) a baixo custo para estradas vicinais rurais Municipais em todo ES.

- Realizar obras de caminhos do campo, especialmente o Projeto na Comunidade Geraldo Sperandio

ligando SDN-Pancas.
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Revitalizar, limpar as margens do rio que corta as cidades de Pancas, São Domingos do Norte e São

Gabriel da Palha.
- Implementar projetos da irrigação de gotejamento sem burocracia e com mais rigor na fiscalização.
- Dificultar a irrigação através de bombas para os proprietários rurais.

LITORAL SUL
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Criar áreas de Preservação permanente
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Realizar visitas periódicas aos produtores orientando e apoiando a recuperação de nascentes e do

solo.
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- Promover incentivos ao homem do campo na construção de fossas sépticas em suas propriedades

rurais.
- Ampliar o Programa de pagamentos por Serviços Ambientais.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Dar continuidade ao Programa Caminhos do Campo.
- Incentivar o agroturismo.

METROPOLITANA
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Estabelecer limites para o plantio do eucalípto. Melhorar a fiscalização em relação ao desmatamento.

Dar incentivos para pequenos e grandes proprietários rurais com o intuito de incentivar a conservação
da cobertura florestal.

- Definir áreas estratégicas para concentrar o esforço de reflorestamento (80.000ha), para evitar o

pulverização dos reflorestamentos.

- Manter arvores antigas. Atraves de uma obra do governo, de reforma da escola Dr. Silva Mello em

Guarapari, serão retiradas em torno de 20 arvores que tem mais de 40 anos.

- Promover Reflorestamento – Cada espaço público rural ou urbano será mapeado por engenheiro e

técnico florestal para implantar o maior programa de reflorestamento com envolvimento das
comunidades, seleção das espécies vocacionada para cada local e finalidade, frutíferas, ornamentais,
arbóreas e arbustivas.

- Assumir, Ampliar, Preservar e Efetivar do Parque o Cravo e a Rosa em Cariacica.
- Ampliar o Programa Reflorestar para todo o Estado ou municípios onde há maior cobertura florestal.
- Realizar maior investimento na Reserva de Duas Bocas.
- Incentivar os trabalhos em microbacias hidrográficas, com realocação de estradas e corredores e

construção de caixas de retenção de águas pluviais.

- Fortalecer a educação ambiental nas regiões rurais. Adequar propriedades rurais na Grande Vitória.
- Estruturar os órgãos de fomento de conservação florestal como IEMA, IDAF e INCAPER.
- Plantar entorno de nascentes, mata ciliar e deixar livre áreas no entorno de rios para infiltrar mais

água.

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Construir uma represa na região de Cachoeirinha para assegurar o abastecimento do Município de

Guarapari durante todo o verão em tempos de longa estiagem.

- Fortalecer os comitês de bacias.
- Criar um selo de consciência ambiental para iniciativas de preservação nas empresas.
- Investir na fiscalização e regulação na outorga de captação de água.
- Aumentar e preservar a Mata Atlântica, principalmente nos leitos dos rios. Cadastrar e remunerar

pequenos proprietários para plantio e preservação de árvores.

- Criar programa de armazenamento com foco nas barragens comunitárias.
- Criar mecanismos de incentivos financeiros para que os proprietários de terras que possuem

nascentes possam preservar e recuperar as mesmas.
- Elaborar amplas campanhas educativas que despertem o senso crítico e de responsabilidade de cada

ator social no consumo de recursos hídricos.

94

- Preservar mananciais, reflorestamento, valorizar atividades sustentáveis
- Construir reservatórios de águas pluviais nas áreas verdes da grande Vitória.
- Incentivar a preservação de nascentes e fontes de água potável.
- Desenvolver um Plano de Gestão Hídrica no qual regule as águas dos reservatórios das hidrelétricas.
- Promover a Construção de barragens, monitoramento quantitativo e qualitativo dos corpos d'água e

melhorias nos sistemas públicos de abastecimento, incluindo a interligação entre sistemas

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Aumentar a fiscalizações nos locais (empresas, indústrias, etc) para que o nível de poluição seja

reduzida nos municípios da Região Metropolitana.

- Proibir a instalação de grandes industrias que emitem grande quantidade de particulado na atmosfera

e que demandam grande quantidade de água em seus processos produtivos.

- Estabelecer legislação para qualidade do ar, com base em parâmetros definidos pela OMS. Ampliar o

tratamento de esgoto na RMGV e melhorar a eficiência das ETE's.

- Promover rodízio de veículos na grande vitória e incentivar o uso de meios transporte menos

poluentes, como bicicletas.
- Realizar obras para melhorar a qualidade da água que consumidos e reduzir assoreamento e

enchentes e reduzir ainda os s. suspensos na água (que afetam a biota e aumenta custos de
tratamento de água).

- Realizar campanha educativa maciça de preservação de fontes de água potável e nascentes, não

apenas evitando o desmatamento, mas não poluindo.

- Promover coleta seletiva obrigatória tanto para a população quanto para as PREFEITURAS ou seja,

dias alternados para caminhão-lixo recolher o lixo seco e o lixo úmido.

- Observar e acompanhar a questão do pó de minério
- Obrigar as grandes empresas poluidoras a cumprirem normas de padrão internacional no que

concerne a qualidade do ar e da água, e caso não cumpram, aplicação de multas de grande valor que
serão revertidas à amenização da poluição gerada por essas empresas, além da responsabilização
criminal e civil.

- Reduzir os limites admissíveis de particulado sólido no ar.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Manter e ampliar ações voltadas para o empreendedorismo rural.
- Implantar Crédito Rural verde.
- Promover e incentivar feiras livres de escambo, não monetárias, em que qualquer cidadao possa

participar sem taxação.

- Estimular a Microgeração de Energia Elétrica em Residências.
- Realizar obras de Caminhos da Roça Capixaba.
- Incentivar algum municipio a se tornar 100% orgânico. Se, por lei, proibirem o agrotóxico, tiverem

apoio especializado e criarem um selo municipal, creio que será referência mundial e crescerá
economicamente.

- Incentivar e oferecer assistência técnica e financeira para reflorestamento. Incentivar cultivo e

comércio de hortifrutigranjeiros orgânicos. Incentivar e patrocinar feiras de agronegócios nos
municípios.

- Incentivar e autorizar a construção de lagoas e represas para preservação da água.
- Reverter a especulação imobiliária existente nas áreas urbanas, incentivamento o surgimento de

áreas produtivas, principalmente com pequenos produtores.
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- Executar Caminhos do Campo em Fundão. Goiapalo-açú (7Km) e Destacada (que liga a BR 101 à ES

261) - 13Km. Subsidiar implantação de unidade de processamento de pescados.

- Construir mais Caminhos do Campo.
- Priorizar a Agricultura familiar.
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Promover discussão técnica e científicas visando um planejamento adequado do uso e ocupação do

solo, bom como readequar as atividades econômicas e produtivas considerando as regiões mais
propensas a estes eventos.

- Restringir licenças em áreas ambientais principalmente aquelas ribeirinhas ao Rio Jucu e aos parques

de Jacaranema, Mantegueira, Morro Moreno.
- Garantir que o Corpo de Bombeiros tenha menos entraves políticos e burocráticos para angariar apoio

dos órgãos municipais e estaduais.

- Garantir que os Planos Diretores Urbanos (PDU) contenham zoneamento adequado das cidades.
- Executar os objetivos da lei nº 5816/98 - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, instituindo

inclusive a coordenação estadual de gerenciamento costeiro.

- Investir mais em sistema de monitoramento e prevenção de fortes temporais.

NORDESTE
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Realizar cercamento das nascentes e córregos.
- Estimular a preservação de nascentes e projetos de integração lavoura-pecuária-florestas.
- Fortalecer a parceria governo/município/Vale/Produtores e outras entidades implantando programas

para reflorestamento, doações de mudas, mais fiscalização pelos órgãos governamentais.

- Garantir aos produtores o acesso fácil e sem custo de mudas, de variadas espécies.
- Construir estradas nas reservas para facilitar no combate à incêndio.
- Fomentar "financiar", coordenar o acompanhamento, o plantio de mudas de essências nativas nas

áreas de APP e de nascentes, envolvendo gerações futuras "as escolas de zonas rurais".

- Incentivar e ampliar o programa reflorestar.
- Estruturar unidades de conservação da microrregião, adicionando recursos humanos suficientes,

estrutura física adequada e equipamentos necessários.

- Criar frente de trabalho/utilizar o bolsa família como "parceiro".
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Construir taludes em nível nas micro bacias das nascentes com o objetivo de melhorar a infiltração de

água e revitalizar as nascentes.

- Extinguir a liberação de licença em área de recarga.
- Desenvolver tecnologia que oriente ao uso racional dos recursos hídricos na agricultura.
- Investir em barragem coletiva e recuperação de olhos d'água é a solução.
- Conservar as nascentes e implantar estratégias no controle de desperdício e reutilização da água.
- Reflorestar as margens de nossos rios.
- Criar estações de tratamento de esgoto.
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- Construir barragens no interior do município de São Mateus.
- Doar e fiscalizar materiais para proteção de nascentes e áreas de recarga.
- Implantar centros de referência para pesquisa e difusão de tecnologias para conservação da água e

do solo.
- Apoiar os produtores rurais na construção de barragens e outras reservas hídricas, tais como

construção de caixas secas nas propriedades

- Fechar a barragem de Pinheiros para garantia do abastecimento humano na cidade de Pinheiros.
- Construir barramento no Córrego Montanha para garantia do abastecimento humano na cidade de

Montanha.
- Realizar grandes barramentos de uso comum em rios.
- Construir pequenas barragens de terra para armazenamento de água, com inundação de até 01(um)

hectare, no Município de Montanha - ES

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponto Belo, Conceição da Barra e Nova Venécia.
- Implantar medidas e padrões de monitoramento da qualidade do ar e da água, envolvendo o uso e

conservação desses recursos e estabelecendo ações e metas de londo prazo.

- Coletar e tratar, nas cidades, os resíduos provenientes de esgotos.
- Construir taludes (evitar erosão e assoreamento dos cursos d'água) em todas ou na maioria das

estradas em aclive/declive na microrregião.

- Aumentar o rigor (Estado/municípios) nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos

de grande porte, observando temas como tratamento de esgoto e processo de educação ambiental.

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

produção agropecuária
- Promover capacitação ambiental de produtores e técnicos municipais.
- Recuperar pastagens, conservação de forragem e melhoramento genético adaptado às regiões de

referência.

- Criar base laboratorial, com apoio do Estado, Universidade e iniciativa privada, para dar suporte no

diagnóstico de problemas fitossanitários, qualidade da água e previsão do clima.

- Construir barragens coletivas em afluentes do Rio Itaúnas.
- Preservar e fiscalizar, nas propriedades rurais da microrregião, as margens dos rios e as regiões

costeiras, que sofrem com erosão e desmatamento em função de atividades rurais.

- Criar um anel entre INCAPER, IDAF, IEMA e AGERH para assistência aos produtores rurais.
- Criar ou incentivar à estruturação das secretarias municipais de Meio Ambiente.
- Diversificar as culturas nas propriedades rurais da microrregião.
- Contribuir com assistência técnica e criar mecanismos de comercialização divulgando os valores

benéficos dos produtos orgânicos.

- Desburocratizar o atendimento aos pequenos produtores, principalmente no IDAF.
- Disponibilizar técnicos, equipamentos agrícolas, fortalecer associações e doações de mudas aos

produtores rurais.
- Subsidiar os agricultores familiares, quando houver queda de preço nas atividades (exemplo café,

leite, pimenta etc).
- Definir os atores da cadeia produtiva de forma a prover a disponibilidade hídrica na microrregião
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- Implantar centros de referência para pesquisa, inovação, desenvolvimento e difusão pecuária de leite

na microrregião.

- Desburocratizar a emissão do selo sanitário para a agroindústria.
- Implantar programa de incentivo às agroindústrias rurais e ampliar os programas de PAA e PNAE.

- Capacitar administrativamente os proprietários rurais, com olhar para sustentabilidade, em especial a

ambiental.
- Pavimentar as vias no interior do Município de São Mateus - Caminhos do Campo.
- Promover parceria público-privada na capacitação dos produtores, através de consultorias, eventos

informativos e assistência técnica.

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos no município de São Mateus,

especialmente os decorrentes de enchentes.
- Construir caixas secas, quebramentos e roçar as ervas daninhas nos terrenos acidentados ou com

certo índice de declive, etc...

- Construir barreiras de contenção da praia da Guaxindiba.

NOROESTE
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Promover maior segurança aos profissionais da fiscalização pois recebem constantes ameaças.
- Promover o reflorestamento das áreas urbanas.
- Disponibilizar mais recursos e implementar o programa reflorestar
- Continuar com o programa PROBORES.
- Dar autonomia aos técnicos dos municípios para aprovação dos projetos elaborados no

REFLORESTAR.
- Implantar programas de reflorestamento de nascentes.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Proibir utilização de tratores em áreas de declive.

- Implantar rede de controle nas áreas irrigadas.
- Construir em cada município no mínimo uma grande barragem para abastecimento humano e

atividades produtivas. Ex.: uma barragem no Rio Cricaré (Nova Venécia). Aporte de recursos
estadual, federal, PPP.

- Construir Viveiros de plantas nativas e exóticas nos Municípios da Região.
- Construir barragens com projetos técnicos que visem atendimento coletivo dos agricultores por

microbacias.
- Subsidiar agricultores familiares na construção de caixas secas, barragens e aumentar a fiscalização

para que todos assumam a responsabilidade.
- Construir barramento no Córrego Montanha.
- Colocar os escritórios municipais de Defesa Civil para monitorar as nascentes juntamente com as

Secretarias Municipais de Meio Ambiente.
- Construir 2.000 (duas mil) Caixas Secas, 500 (quinhentas) Barragens Secas, 500 (quinhentas)

Cisternas para captação e armazenamento de água, nas propriedades rurais de Barra de São
Francisco.
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- Reflorestar as nascentes existentes na Comunidade Santa Rosa da Barra Seca, localizada no

Município de Nova Venécia.

- Facilitar a construção e legalização de micro barragens em todas as regiões.
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Realizar o tratamento de resíduos lançados nos rios e córregos.
- Ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponto Belo e Conceição da Barra.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Solucionar problemas de estradas rurais e pontes, facilitando a escoação de produção.
- Abrir canais de comercialização.
- Fortalecer a agricultura e a pecuária da região.
- Viabilizar a construção de 01 laticínio e 01 frigorifico no município de Ecoporanga.
- Criar centros de comércio e difusão de conhecimento na região.
- Implantar sistemas educacionais direcionados ao produtor rural, levantando pontos que abranjam as

condições de produção mantendo o recurso renovável.

- Promover o retorno das Agências da Receita Estadual e do Escritório Regional do INCAPER para o

Município de Nova Venécia.

- Promover o projeto Caminhos da Roça Capixaba.
- Continuar com o "Caminhos Campo" e a rodovia que liga Ecoporanga a Ponto Belo, intervenção

junto ao governo federal para continuidade da BR 342.
- Melhorar a qualidade da energia utilizada em propriedades rurais - (monofásicas para trifásicas)
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Mapear as áreas de risco eventuais retirando as famílias destas áreas antes que o sinistro aconteça.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Reviver o programa Espírito Santo sem Lixão. Valorizar e apoiar os consórcios entre municípios que

já se organizaram para desenvolver o programa, mas que ainda esperam o passo do governo.

RIO DOCE
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Ampliar as ações de Pesquisa, Inovação e desenvolvimento da cobertura florestal.
- Ajudar os proprietários rurais para registrarem suas terras com custo menor nos cartórios.

- Estimular a cobrança de Regularização Ambiental.
- Promover investimentos em estruturas de apoio à pesca.
- Expandir o atendimento do Reflorestar.
- Ampliar os benefícios para os produtores de água (ou armazenadores de água) e fazer

reflorestamento em locais estratégicos que venham a assegurar a água no lençol freático.

- Incentivar o financiamento de sistemas agroflorestais, dentro de uma ação articulada dos órgãos da

agricultura (municipal/estadual), associações, sindicatos e os bancos.
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DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Recuperar olhos d'água, cobertura vegetal das áreas de elevação/morros.
- Rever a situação do armazenamento de água para a agricultura familiar (recursos financeiros).

- Realizar transposição da Lagoa Juparanã ao córrego Farias, região do TAC-MP em Linhares-ES;

barragem no Rio Pequeno na Lagoa Juparanã, e represa de Lagoa Nova.

- Aumentar a cobertura vegetal nas margens do rio doce.
- Disponibilizar recursos para recuperação das nascentes e barragens.
- Promover proteção de nascentes/proteção das áreas de recarga.
- Realizar a limpeza das valas do Baixo Rio Doce, assoreamento.
- Ampliar recursos humanos para agilizar as fiscalizações do IEMA.
- Implantar legislação para regular a captação de água em poços escavados.
- Promover a construção de caixas secas, barragens secas, cisternas e principalmente a proteção as

nascentes nas comunidades rurais.
- Implantar rede de drenagem (efluente industrial) para grandes indústrias.
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Garantir a sustentabilidade da região costeira nos seus ativos ambientais, pesqueiros e potenciais

pesqueiros.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Criar um Fundo de Terras.
- Fomentar a redistribuição de terras para acesso aos pequenos agricultores através de crédito estadual.
- Implantar Caminho do Campo Comunidade Pombal de Cima.
- Executar Caminhos da Roça Capixaba.
- Recuperar as vias do caminhos no campo.
- Realizar eventos de instrução, capacitação técnica para os produtores.
- Incentivar a produção orgânica, através de uma política diferenciada de mercado.

- Incentivar o órgão de pesquisa do estado para promoção de alternativas viáveis ao produtor rural.
- Criar pequenas cooperativas.
- Construir galpões para as associações para armazenamento de café, priorizando as associações da

agricultura familiar.
- Fomentar o desenvolvimento de pequenas agroindústria com financiamento a longo/médios prazos.
- Criar programa de informação e desburocratização dos licenciamentos ambientais.
- Ajudar a agricultura com infraestrutura e máquinas.
- Ampliar o asfaltamento dos caminhos do campo.

SUDOESTE SERRANA
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Ampliar a cobertura florestal principalmente nas regiões com baixa cobertura.
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- Incentivar o uso racional da água implantando aparelhos irrigamento na agricultura.
- Ampliar o financiamento reflorestar e agilidade nos processos.
- Apoiar o agricultor com recurso financeiro a fundo perdido para o reflorestamento de áreas

importantes (com critérios).

- Propor e buscar parceria local e regional para atendimento da demanda do Programa Reflorestar.
- Ampliar a equipe (recurso humano) tanto para o programa Reflorestar, aqunto do Fundágua.
- Apoiar a implantação de pequenas barragens nas propriedades rurais.
- Fortalecer o programa Reflorestar com o maior envolvimento dos órgãos: INCAPER, IDAF, SEAG.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Construir barragens coletivas.
- Incentivar o uso racional da água na agricultura através da instalação do irrigâmetro com orientação

técnica.

- Incentivar os pequenos e médios produtores a recuperar nascentes.
- Promover abertura de caixas secas e manutenção das mesmas.
- Reativar o programa de Produtores de Água - Utilizar incentivos fiscais às propriedades que

trabalham esses processos - aproximação estado/município com produtores.

- Implantar barragens públicas para garantir o abastecimento humano.
- Regulamentar os poços escavados e os poços profundos (poços artesianos).
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Fortalecer os comitês de bacias.
- Desenvolver programas de educação ambiental.

- Fiscalizar nas agroindústrias a qualidade do produto final e não o sistema de produção.
- Tabelar preço mínimo de cada produto, e o governo dar garantia ao produtor.
- Propor a industrialização dos produtos locais.
- Fortalecer o Programa Caminhos do Campo.
- Diminuir morosidade dos processos.
- Observar a regulamentação de poços escavados de acordo a sua outorga.
- Levar incentivo e assistência (orientação) técnica para que o agricultor possa desenvolver a

sustentabilidade.
- Aumentar a assistência do Incaper.

- Desburocratizar a produção e comercialização das agroindústrias familiares.
- Fomentar centros de comercialização para escoamento e comercialização direta, principalmente da

agricultura Familiar.
- Desburocratizar a formalização e legalização dos empreendimentos.
- Priorizar a agricultura Familiar, incentivar o Turismo Rural.

- Melhorar a qualidade do asfalto do programa caminhos do campo.
- Tratar a proliferação de capivaras como praga agricola.
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DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Aproximar os órgão estaduais com os produtores.
- Controlar as construções e áreas de pescas.

- Implantar radares meteorológico e monitoramento contínuo dos rios.
- Aumentar as taxas de infiltração de água no solo.

102

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

- Aumentar o repasse para rede primária.
- Investir mais em agentes de saúde, ofertando curso técnico enfermagem.
- Criar fluxograma de forma que a atenção primária possa atender de maneira uniforme e não

diferenciada
- Ofertar capacitação e estrutura para facilitar a resolução de problemas básicos.
- Implantar das atividades e serviços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) em

Guaçuí.

- Repassar os recursos de co-fianciamento de saúde.
- Implantar hemocentro em hospital estratégico do Caparaó.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Contratar exames e consultas especializadas mais próximo às cidades que compõem as

microrregiões.

- Capacitar equipes direcionados em DST/HIV, saúde do trabalhador, psiquiatria, etc.

- Concluir o Centro de Consultas e Exames especializados.
- Dividir o atendimento em pólos especializados por microrregião.
- Ampliar o atendimento dos Exames Especializados no Hospital São José do Calçado.
- Regionalizar as especialidades (exames, consultas e tratamentos).
- Ampliar os recursos do Estado para atenção primária.
- Ampliar o acesso de marcação de exames (on-line).
- Construir um Hospital Regional com especialistas e atendimento de qualidade.
- Apoiar a Santa Casa de Misericórdia.
- Construir Clínica Regional para tratamento de Dependentes Químicos.
- Dar transparência e publicidade aos serviços já ofertados.
- Aumentar o número de exames, consultas e demais procedimentos na área da saúde para nossa

região.

- Capacitar equipes para melhor atendimento a população.
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

- Implantar ações de Educação em Saúde em três direções: Educação continuada, Educação

Permanente e Educação Popular.

DESAFIO: Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde

- Informatizar em rede de todo o sistema de saúde da microrregião.
- Desenvolver ações de educação permanente em saúde e a implantação de Núcleos Regionais de

Educação Permanente.
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- Profissionalizar os gestores hospitalares.
- Especializar e treinar os gestores e técnicos para melhor utilizar os instrumentos de gestão pública.

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

- Priorizar o acesso aos benefícios ofertados pela saúde.
- Expandir número de leitos de UTI na região sul.
- Disponibilizar rede de cuidados aos portadores de doenças mentais.
- Descentralizar os contratos de oferta de exames/consultas especializadas.
- Investir nos hospitais do sul do Estado. Investir na implantação de UTIs e CTIs e aparelhos para

exames de complexidade.
- Ampliar as políticas de saúde ao atendimento de depende químico e doentes mentais.
- Adquirir equipamentos para ampliar a resolução da atenção primária.
- Fortalecer a regulação, transparência na central de vagas.
- Ampliar os recursos do PECAPS.
- Implantar SAMU na microrregião.
- Desenvolver projetos que estimule profissionais médicos a se especializarem nas áreas carentes.
- Construir um hospital estadual geral em Cachoeiro.
- Capacitar os profissionais da Atenção primária.
- Implementar transporte sanitário.
- Implantação de centros especialidades regionais.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Oferecer serviços de atendimento ao idoso.
- Melhorar o atendimento especializado.
- Criar instituições regionalizadas para atendimento da saúde mental e dos dependentes químicos.
- Implantar o SAMU e modernizar e ampliar as redes de atendimento da saúde.
- Viabilizar financiamento para término das UBS.
- Ampliar os recursos destinados às Farmácia Básica.
- Promover Co-financiamento da atenção primária de saúde.

- Construir hospital público regional com foco em trauma.
- Incentivar e apoiar consórcio de saúde entre municípios.
- Aumentar a disponibilidade/marcação de consultas e exames especializados.
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

- Implantar e implementar ações de Educação em Saúde em três direções: Educação Continuada,

Educação Permanente e Educação Popular.

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

104

- Desenvolver ações de educação permanente em saúde e a implantar Núcleos Regionais de

Educação Permanente.

- Implantar um Hospital para atender Poli traumas para atendimento regional.
- Contratar um diretor para o hospital de Muqui com pós graduação em Administração Hospitalar e boa

remuneração para atrair tal profissional. Melhorar a gestão do hospital. Valorizar os profissionais do
hospital.

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

- Construir novo hospital Geral de Colatina na Parceira Público Privada nos moldes do Jayme do

Santos Neves.
- Valorizar os médicos da região, no programa mais médicos. Parceria com instituição de ensino no

Programa de residência médica "saúde da família e comunidade".

- Melhorar a qualidade do atendimento hospitalar.
- Priorizar o orçamento da saúde, as instituições como o hospital e maternidade São José.
- Estruturar uma central reguladora do serviço do SAMU na microrregião.
- Universalizar a atenção primária de saúde, sendo que o Governo do Estado deve assumir

verdadeiramente a APS.
- Melhorar o hospital (Dr. Fernando Serra ou Santa Rita) para que se torne um hospital regional,

atendendo os municípios de Agua Branca, São Domingos, Vila Valério, Governador Lindemberg e
Nova Venécia.

- Estabelecer custeio pelo Estado da rede primária ampliando a cobertura para 100%.
- Implantar a unidade móvel de saúde (atendimento ambulatorial do PSF no município).
- Descentralizar o atendimento de saúde da população. E em caso de centralização é necessário

aumentar a quantidade de hospitais referências.

- Ampliar de horário atendimento para 12 hs por dia.
- Implantar centros de especializados em consultas e exames.
- Qualificar os profissionais APS, ESF, dentro dos programas e projetos E-SUS, PSE, SIS PACto,

PECAPS, PMAQ com as referências municipais e estaduais junto ao Ministério da Saúde.

- Ampliar agendamentos e consultas especializadas mais regionalizadas.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Fortalecer o trabalho de atendimento SUS, realizado pela iniciativa privada.
- Ampliar as unidades (equipes) da saúde da família, incluindo mais especialidades.
- Contruir Hospital Geral no município, promovendo parceria Público/Privada em Colatina.
- Implantar exames de radiologia e análises clínicas para urgência/emergência no município de São

Gabriel da Palha, pois não tem esses serviços no hospital Fernando Serra.

- Informatizar prontuários e agendamentos.
- Dotar os municípios de equipamentos e técnicos especialistas nas diversas áreas.
- Construir um centro de reabilitação física, nos moldes do CREFES, para atender as demandas dos

municípios da microrregião.
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- Promover construção e aparelhamento de Hospital Geral Dr.Moacyr Dalla, Parceria Publica Privada,

1000 Leitos Gestão UNESC COLATINA-ES, cede Terreno Bairro Honório Fraga - Parceria Faculdade
de Medicina Gestão Para Cursos de Residência Médica em Todas as Especialidades. (cursos:
medicina, enfermagem, nutrição).

- Expandir o sistema SAMU para o centro norte (São Gabriel da Palha), inclusive UTI móvel.
- Terceirizar a administração hospitalar e ampliação de recursos aos filantrópico, melhorando parcerias.
- Utilizar o conhecimento em gestão da saúde do UNESC e promover a qualificação regional da

assistência à saúde em conjunto com o aprimoramento e expansão da atual rede.

- Melhorar a parceria e comunicação com judiciário para diminuição das demandas judiciais sem

critério científico.

- Equipar o hospital de Pancas.
- Fortalecer centro de especialidade de consulta em Colatina, ampliando a oferta de exames

especializados dentro da região.

- Fazer parceria com instituições de ensino para hospital escola melhorando os atendimentos, exames,

formação de novos profissionais, diminuição das filas de esperas, aumento de resolutividade.

- Ampliar a rede de assistência em todos os níveis.
- Melhorar a administração do Hospital S. Avidos.
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Possibilitar aquisição/gestão/distribuição regionalizada de

materiais/equipamentos/suprimentos/remédios (pode ser consórcio).

- Qualificar os profissionais nos municípios de base.
- Implantar gestores, profissionais e capacitados, ao invés de indicações políticas.

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

- Implantar o SAMU Regional para atender os Municípios de Marataízes, Itapemirim e Presidente

Kennedy.
- Construir um Pronto atendimento ( PA) Regional.
- Manter o financiamento da Saúde na Atenção Primária (USF,s).
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Contruir Hospitais Gerais nos municípios, promovendo parceria Público/Privada em Cachoeiro de

Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy.

- Construuir um Centro de Especialidades Regional.
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

- Implantar e implementar ações de Educação em Saúde em três direções: Educação Continuada,

Educação Permanente e Educação Popular.

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Desenvolver ações de Educação Permanente em Saúde e a implantação dos Núcleos Regionais de

Educação Permanente em Saúde.

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

- Construir centro de referênfia e reabilitação na Serra.
- Investir nas infraestruturas da unidade de saúde.

- Retomar o cofinanciamento da atenção primária, com definição de metas. Ampliar o número de

unidade básicas de saúde. Rever o modelo de atenção primária de saúde. Investir na formação
residência-médica em saúde familiar.

- Construir novas Unidades de Saúde da Família nos bairros Ataide, São Torquato, Vila Batista, Boa

Vista e Divino ES.
- Construir Hospital Geral/Shoping/Hotel) com 600 Leitos no Município de Guarapari - ES. Sistema de

Parceria Publica/Privada (Projeto/Construção/Gestão) Exemplo: Construtoras Sá
Calvalcante/Galwan/Unimed/São Bernardo Saúde).Governo/Sus.

- Organizar a assistência a saúde a partir da Atenção Básica.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Contruir Hospitais Gerais nos municípios, promovendo parceria Público/Privada em Cariacica e

Guarapari.
- Garantir a retaguarda dos leitos hospitalares para receber pacientes dos PAs.
- Fomentar a formação de mais médicos.
- Padronizar o fluxo de atendimento a vítima de violência.
- Apoiar os municípios a expandir a cobertura do programa telessaúde.
- Ampliar a rede de saúde mental. Fortalecer a Regulação Assistencial.
- Construir um Centro de Especialidades Médicas com foco no atendimento aos idosos.
- Criar um consultório itinerante, onde a consulta clínica inicial é feita e o cidadão já sai da consulta

com data prevista para novos exames preventivos, se necessário. Criar junto aos médicos e
laboratórios do estado incentivo fiscal para que certa demanda seja atendida dentro de seus
consultórios particulares, como doação.

- Fazer o encaminhamento para as especialidades atraves da atenção primaria.
- Promover capacitação do profissional e ter um canal aberto na qual a população possa avaliar o

atendimento.
- Facilitar a marcação de exames e consultas médicas em especialidades nos municípios, bem como o

acompanhamento do cidadão nesse processo de envio do pedido e agendamento.

- Criar locais de fácil atendimento a população mais carente e com deficiência.
- Fortalecer a regulação de vagas. Garantir a oferta de vaga que está pactuada no PPI.
- Promover a construção do centro de referência e reabilitação no município de Serra.
- Criar rede de especialidades dentro sistema de saude publica estadual.
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

- Desestimular o consumo de álcool e cigarro.
- Promover a prática esportiva como prática da boa saúde e na prevenção de doenças ocasionadas

pela ociosidade.
- Promover campanha para população cuidar da sua própria saúde, higienizar-se. A estratégia de

saúde da família precisa ser ampliada e conhecimento dos agentes comunitários também.

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
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- Introduzir o serviço de saúde em domicílio para tratamento de pacientes crônicos especais, com

consentimento da família e apoio de equipe médica e de enfermagem volante e dedicada.

- Criar Comissão Governo/Base Parlamentar Federal Apresentar Proposta de Lei para Alterar Lei do

DPVAT. Para que o Valor da Indenização Serviços/Atendimento Médico/Hospitalar tenha Valor único
de R$5.000,00 e Seja Creditado na Unidade Saúde do Atendimento(50%) + (50%) Secretária Estado
Saúde.

- Melhorar o controle dos horários de trabalho dos profissionais da saúde (em especial dos médicos) de

plantão. São frequentes os casos de profissionais dormindo enquanto há pacientes aguardando
atendimento.

- Profissionalizar a gestão das unidades de saúde.
- Realizar formação técnica para os 6000 agentes da estratégia em todo o Estado.
- Estabelecer na Gestão Pública padrões: é importante que os gestores tenham alguns pré-requisitos

como ser tecnicamente capacitados e conhecedores da saúde pública, sabendo avaliar e priorizar
ações e custos. O gestor deve ser também uma pessoa comprometida e humana, acessível e
interessada.

- Promover a digitalização dos serviços de atendimento nos estabelecimentos de saúde.

- Enviar Projeto Ales para Extensão Carga Horária de Médicos/Enfermagem/Fisioterapeutas e Outros

da SESA-ES, de 20 para 40 Horas por Opção Pessoal, Pedágio de Permanência de no Mínimo 5
anos, para Aferição de Direitos.

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

- Tornar a atenção primária resolutiva, por intermédio do trabalho intersetorial.
- Fortalecer ações ensino-serviço e formular política nacional de educação permanente para

profissionais de saúde.

- Fazer atendimentos de consulta médica nas escolas de periferia nos finais de semana.
- Melhorar estratégias para fortalecer a intersetorialidade no sistema de saúde, para propostas de

cuidado mais efetivas.
- Priorizar a implantação do materno infantil na região de São Mateus, com a criação do sistema dentro

do hospital existente.
- Institucionalizar a implantação efetiva do Plano Diretor da APS, com monitoramento e avaliação

através das SRS.

- Pactuar regionalmente o cofinanciamento da APS.
- Apoiar adequadamente os municípios com ferramentas e dispositivos de gestão.
- Concluir de forma efetiva unidade de Saúde da Família que estão sem conclusão.
- Facilitar o acesso do cidadão à atenção primária, por intermédio da estruturação das UBS e das

equipes do PSF, do aumento do número de serviços oferecidos, do número de profissionais e da
oferta de vagas de exames laboratoriais.

- Apoio do estado no financiamento da Atenção Primaria.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Facilitar o acesso, melhorar estruturação do atendimento e melhorar a gestão municipal dos serviços

de saúde na microrregião.

- Revisar rede de serviços hospitalares da microrregião.
- Viabilizar credenciamento para SRSSM (Superintendência Regional de Saúde de São Mateus).
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- Construir novos hospitais de média/alta complexidade.
- Viabilizar transporte sanitário.
- Melhorar a distribuição de vagas de exames/consultas na microrregião.
- Aumentar a transparência na Regulação.
- Contratar especialistas para o CRE São Mateus.
- Trazer a rede do SAMU para a microrregião.
- Fechar hospitais que funcionam apenas com UBS, mantendo apenas as estruturas de PA.
- Organizar contratualmente serviços especializados na microrregião, contratualizar ou credenciar

serviços especializados.

- Oferecer consultas e exames especializados de forma descentralizada nos Centros de Especialidades

de São Mateus e Nova Venécia.

- Construir centros de especialidades em cidades de referência na microrregião, contratar especialista

para trabalhar nessas unidades e ampliar vagas para consultas.
- Contruir Hospital Geral no município, promovendo parceria Público/Privada em São Mateus.
- Construir um Hospital Materno Infantil de caráter Regional.
- Aumentar dentro dos atendimentos regionalizados o número de especialidades.
- Reformar e ampliar o Hospital Roberto A. Silvares.
- Contruir Centro de Referência em Especialidades.
- Retomar projeto Rota Saúde e SAMU
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

- Fortalecer os conselhos municipais de saúde.
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Modernizar o modelo institucional das Superintendências Regionais de Saúde, com foco no apoio ao

desenvolvimento municipal e regional.
- Implantar o complexo regulador para todos os procedimentos da atenção à Saúde (consultas,

exames, internações, etc), em rede e com oferta descentralizada.

- Implantar o modelo de organização do SUS, em REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.
- Implantar o Planejamento Estratégico REGIONAL de Saúde, nas 04 regiões de Saúde.
- Promover a autonomia financeiro e administrativa do CRE Superintendência Regional.
- Promover a seleção gestores/as por meritocracia.
- Profissionalizar os técnicos operacionais.

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

- Realizar intercâmbio entre os profissionais.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Instalar unidade de tratamento intensivo no Hospital São Marcos;
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- Implantar o SUS HOME CARE Serviço de saúde em domicílio para tratamento de pacientes crônicos

especais, com consentimento da família e apoio de equipe médica e de enfermagem volante e
dedicada.

- Reabrir o Hospital de Mantenópolis e investir recursos para a manutenção do mesmo com qualidade e

eficiência.

- Contruir Hospitais Gerais nos municípios, promovendo parceria Público/Privada em Nova Venécia e

Barra de São Francisco.

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

- Utilizar a mídia para promoção de campanhas para população ter os cuidados básicos com a saúde.
- Capacitar os Conselheiros Municipais de Saúde.
DESAFIO: Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde

- Trabalhar a formação dos profissionais de Gestão de Pessoas, humanizar a saúde.
- Criar um Departamento Médico Legal no Município de Nova Venécia, com a localização de um legista

para atendimento 24 horas na região.

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

- Promover o custeio do centro de especializadades.

- Aumentar oferta de consultas e exames com investimentos em compras e credenciamento de clínicas.
- Realizar construção do hospital regional em Linhares, inclusive maternidade. Custear o Hospital Geral

de Linhares.
- Investir no suporte ao programa de Saúde da Família para ampliar equipes e facilitar acesso também

na área rural.

- Promover co-financiamento para Atenção Primária à Saúde.
- Aumentar o número de vagas para atendimento e a quantidade de médicos.
- Promover pagamento das parcelas do PECAPS, em dia.
- Promover co-financiamento para as equipes de saúde da família.
- Ampliar as unidades de saúde da família em Linhares.
- Criar clínicas SUS na Região de Linhares para realização de diagnósticos Básicos (exame clínicos ,

laboratoriais e de imagens).
- Disponibilizar mais vagas e atendimentos nos municípios.
- Realizar a conclusão da obra da UPA de linhares do bairro Shell.
- Trazer urgentemente o SAMU para Linhares.
- Ampliar as construções de vigilâncias sanitárias, UPAS.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Promover mais agilidade nas marcações de especialidades.

- Contruir Hospitais Gerais nos municípios, promovendo parceria Público/Privada em Aracruz e

Linhares.
- Investir no HGL para ampliar o número de leitos, centro cirúrgico e números de uti's do hospital.
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- Promover o fornecimento de equipamentos em parceria/convênio dos municípios com programa de

reeducação alimentar/atividade física.

- Realizar atendimento em domicílio por profissionais capacitados, nas áreas médicas, psicológicas e

social.
- Promover a regionalização dos serviços especializados.
- Construir os centros de especialidades na região norte (Aracruz, Ibiraçu, João Neiva).
- Promover ampliação dos projetos de adequação de unidades de saúde em parceria com os

municípios.

- Preparar os profissionais para atender a população com respeito, ética e humanização.
DESAFIO: Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde

- Criar incentivos para a criação de cursos e trabalhos para presos do regime fechado e para preso

regime semiaberto.

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

- Aumentar e otimizar os recursos destinados à atenção primária.
- Ampliar a política de valorização e qualificação dos profissionais que atuam na atenção primária.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Criar centro de referência regional em saúde mental.
- Instalar a rede Bem Nascer.
- Implantar o serviço de imagem CDI
- Criar o serviço de ortopedia.
- Ampliar o número dos CRE.
- Melhorar ou dar apoio aos municípios para oferecer maior número de especialidades.
- Equipar um hospital regional e colocar especialidade médica.
- Construir um Hospital em Venda Nova onde atenderia os municípios vizinhos como Brejetuba, Afonso

Cláudio, Conceiçao, Ibatiba Iúna, Muniz Freire e outros.

- Implantar Transporte Sanitário Regional.
- Contruir Hospital Geral no município, promovendo parceria Público/Privada em Santa Maria de

Jetibá.

- Proporcionar um tratamento que leve em conta a totalidade do indivíduo.
- Implantar um hospital Central Serrano, localizado no trevo de acesso a Afonso Claudio, na BR 262.
- Implantar Centro regional de consultas e exames especializados.
DESAFIO: Melhorar a Gestão do Sistema de Saúde

- Investir no desenvolvimento dos sistemas de informação.
- Estruturar o Hospital Padre Máximo (tornando referência regional).
- Criar equipes conforme o grau de urgência: uma equipe para atendimentos emergência e urgência,

outra para médio e relevante.
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Segurança, Justiça e Defesa social
CAPARAÓ
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Implantar Plantão de delegacia regionalizada.
- Favorecer a empregabilidade dos internos para fortalecer a ressocialização.
- Implantar um departamento de Serviço Médico-Legal em Guaçuí para atender a toda região do

Caparaó.

- Implantar programas de cunho educativo dentro dos presídios, bem como ampliação do trabalho

remunerado nos presídios.

- Finalizar as obras do DPM de Guaçuí e DPJ polícia civil.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Aumentar o efetivo de policiais militares na área da 2ª Cia do 3º Batalhão de Polícia Militar-ES em

Guaçuí, também em Dores do Rio Preto e em Divino de São Lourenço.

- Concluir o prédio sede do Corpo de Bombeiros em Guaçuí e implantação de uma Cia que servirá

também a toda à região.

- Intensificar o combate ao tráfico de drogas em municípios do interior do Estado e principalmente nas

escolas.
- Implantar plantão 24 hs da polícia civil
- Construir estrutura física da polícia militar - a grande maioria das instalações físicas pertencem às

prefeituras.
- Implantar o funcionamento da Unidade do Corpo de Bombeiros.
- Implantar Serviço de IML para região do Caparaó.
- Estruturar as Polícias Civil e Militar na região do Caparaó, com contingente policial, plantão,

estruturas físicas e materiais adequadas para o bom desempenho de suas atividades.

- Aumentar a circulação da patrulha comunitária em áreas de tráfico e violência.
- Fortalecimento do combate ao tráfico de drogas com a implantação de delegacias especializadas nas

microrregiões.

- Construir sede do 14ºBPM em Ibatiba.
- Tornar a 2º Cia de Policia Militar de Guaçui em um batalhão independente.

CENTRAL SERRANA
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Aumentar e treinar o efetivo policial.
- Implantar plantão da polícia civil na Região Central Serrana.

CENTRAL SUL
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Incentivar a ressocialização de fato aos detentos, aumentando atendimento psiquiátrico, psicológico,

religioso.
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- Promover cursos livres para capacitação profissional nos eixos de hidráulica e elétrica bem como

capacitação em transportes.

- Profissionalizar os presos e auto sustentação dos presos;
- Aumentar a capacidade das unidades prisionais do centro sul.

- Aumentar eficácia nas locomoções de reeducandos/presos; escoltas e internações no sistema

prisional; melhoria de medidas de controle livramento condicional e saídas temporárias; unificação de
bancos de dados segurança pública e prisional.

- Inserir em banco de dados as restrições impostas a presos provisórios e apenados, quando da

concessão de liberdade provisória, saídas temporárias e de livramento condicional;

- Criar hospital de custódia.
- Acabar com o auxílio às famílias do detido e passar à família das vítimas.
- Interiorizar as unidades especializadas da Polícia Militar. Reforma da "UNICES", para atendimento e

unidade de internação provisória.

- Reformar o antigo centro de triagem e torná-lo uma unidade de semi aberto para menores.
- Promover efetiva mudança em todo aparato legislativo penal, processo penal e de execução de

sentenças.

- Aumentar a construção de sistemas prisionais no ES.
- Abrir o mercado de trabalho para ex-presidiários, aumentando as oportunidades, inclusive realizar

cursos e voltar aos estudos.
- Criar banco de dados por meio do qual as polícias possam acessar informações sobre presos a

monitoramento.
- Ampliar qualitativamente o PROERD;
- Realizar a contratação e efetivação de mais agentes penitenciários. Investir em cursos esporádicos

de capacitação e treinamento.

- Aumentar os investimentos nas áreas sociais (educação, saúde, lazer, infra-estrutura).

- Promover segurança nas unidades.
- Capacitar os agentes socioeducativos.
- Reforçar na participação do Poder Judiciário.
- Procurar oferecer mais formas de educação dos presos de maneira a socializá-los. Dar um

atendimento religioso etc.
- Implantar Postos policiais em Vargem Alta com aumento do efetivo da Polícia Militar.
- Aumentar o efetivo da PMES e PC.
- Aumentar a fiscalização e controle na venda de armas
- Aumentar as abordagens policiais.

- Verificar o banco de dados e aplicativos para acesso. Completar o ciclo ocorrência DEON, em rede

aberta, todos com fotografias para alimentar o banco de dados.
- Aproximar polícia e sociedade. Construir postos policiais em municípios e bairros carentes.
- Melhorar a tecnologia de comunicação; criação de Companhias independentes nos municípios de

Mimoso do Sul e Castelo, deixando assim o 9º BPM somente com o município de Cachoeiro de
Itapemirim;

- Aperfeiçoar e acompanhar o cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto e inserir

semi - liberdade em Cachoeiro.
- Implantar Co-financiamento da medida socioeducativa em meio aberto no 2º semestre.
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- Trazer o atendimento 190 para CIODES-Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, para toda região sul.
- Investir na manutenção dos presídios.
- Promover o fechamento de bares irregulares nas madrugadas.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Criar Cia's independentes nos municípios de Vargem Alta, Castelo, Mimoso.
- Criar Laboratórios de Perícia Criminal para Análises Químicas e análises Balísticas.
- Investir firmemente no controle ao trafico de drogas
- Instalar um controle amplo da apreensão de armas e munições
- Elaborar um curso para habilitar policiais, de forma que cada unidade tenha pelo menos um policial

credenciado para o serviço de interceptação telefonica.

- Viabilizar a instalação de intranet e o DEOM em todas unidades da SPRS. Impulsionar junto a SESP

e a Policia Civil para que cada unidade policial tenha pelo menos uma plataforma do guardião.

- Vitalizar a cooperação e evolução dos GGIM;
- Integrar a policia, ministerio público e o poder judiciário e a municipalidade implementando a

participação da sociedade

- Integrar todas unidades policiais;
- Pacificar comunidades e locais de alta vulnerabilidade
- Realizar Operações Policiais para captura de criminosos
- Investir em equipamentos, viaturas, treinamento para os profissionais na área de segurança pública.
- Investir na rede de educação, esporte, cultura e lazer. Reorganização do contingente de segurança
- Aproximar a comunidade. Ações sociais voltadas para prevenção ao crime. Ações policiais

repressivas em bares.
- Criar um banco estatal de dados balísticos macroscópicos voltado ao aperfeiçoamento da

investigação criminal

- Instalar o SAMU em Cachoeiro e cidades próximas e melhorar o acionamento de urgência com a

transferência do call center do CIODES-Sul de Vitória para Cachoeiro. Aperfeiçoar o socorro prestado
às vítimas de atos de violência.

- Implementar melhorias das unidades de segurança pública (PM, PC, Bombeiro).
- Infiltrar polícias nas comunidades para um combate mais eficaz à criminalidade, tráfico de drogas e

crime contra a vida.
- Investir na formação de mais militares, sendo praças e oficiais.
- Criar unidades especializadas (ROTAM, BME)
- Promover mais investimentos na área de tecnologia, computadores de bordo com banco de dados

atualizados.
- Estruturar os destacamentos policiais nos bairros.
- Promover participação maior do Estado na área social e até na área esportiva para os jovens.
- Dinamizar trabalho no combate a violencia doméstica;

CENTRO OESTE
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização
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- Intensificar mecanismos de inteligência policial para combate do tráfego de drogas e armas.
- Aumentar o número de vagas no sistema prisional e ressocialização.
- Construir penitenciarias rurais com no máximo 300 vagas.
- Utilizar a mão de obra carcerária (dos regimes semi-abertos) na construção de obras públicas - como

por exemplo pavimentação.

- Valorizar os servidores penitenciários, através de um plano de carreira com melhores salários para

servidores e capacitação (servidores satisfeitos se dedicam mais aos programas de ressocialização).

- Possibilitar maior intercâmbio de informações da SEJUS com os demais atores da segurança pública.
- Possibilitar maior combate ao tráfego/uso de entorpecentes.
- Melhorar o uso de tecnologia e qualificação dos agentes de segurança, câmeras de vigilância,

tornozeleiras eletrônicas, etc.

- Aumentar o efetivo das delegacias de polícia de tóxicos e entorpecentes.
- Equipar melhor as delegacias de polícias de tóxicos e entorpecentes.
- Promover fechamento de estabelecimentos comerciais (bares), em regiões críticas de criminalidade,

a partir de 22:00 hs, 23:00 hs.
- Prmover acessos a unidades prisionais com calçamento ou asfaltamento.
- Desapropriar Terreno Fazenda Flórido Dalla Bernardina - Zona Urbana - Margem BR259 para

instalação da Sede de Policia Montada e Nova Base do Corpo de Bombeiros de Colatina. E da DPJ
de Colatina - ES.

- Possibilitar mais investimentos, não só em construções de mais prédios, mas também na forma de

cumprimento de pena para que realmente possa haver uma ressocialização entre os detentos.

- Estabelecer ocupação policial permanente das áreas de conflito social, tais como: roubo, homicídio e

tráfico de drogas, pele força de segurança pública.

- Efetivar todo o cadastro de reserva 2012, para uma melhor eficácia e segurança nos presídios

estaduais.
- Estabelecer convênios com iniciativa privada para garantir o acesso a cursos profissionalizantes e

inserção no mercado de trabalho através de práticas alternativas de ressocialização.

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Aumentar o número de vagas. Garantir projetos de colocação social.
- Implantar em Colatina maior número de policiais nas ruas. Principalmente policial feminimo, para

quando houver abordagens a mulheres.
- Construir o novo 8º batalhão da policia militar de Colatina. Transformação deste batalhão em escola

de formação de cabos e soldados.

- Promover ações de suporte para os municípios e capacitar profissionais de cada município que atuam

na área.

- Melhorar tanto física quanto de recursos humanos do sistema prisional.
- Promover integração das entidades sociais, buscando proporcionar a ressocialização do preso, com

maior eficácia e rapidez.

- Intensificar o combate ao tráfico de drogas em municípios do interior do Estado e principalmente nas

escolas.
- Valorizar os profissionais de segurança pública.
- Contratar mais profissionais técnicos (psicólogos e assistentes sociais) a fim de garantir maior

qualidade no atendimento e ampliação dos projetos urgentes de ressocialização.

- Melhorar a rede de informações estaduais com inclusão de novos bancos de dados.
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- Melhorar a qualidade das perícias realizadas em local de crime.
- Aumentar o policiamento intensivo e ostensivo, dando estrutura nas delegacias das policias civil e

militar.
- Criar uma mesma plataforma para informações sobre os detentos.

- Criar "rotas" diárias de transporte de presos entre estabelecimentos prisionais.

LITORAL SUL
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Ampliar o vídeomonitoramento nos Municípios
- Valorizar e capacitar os servidores que atuam no setor penitenciário.
- Reformar o 9ª Cia Independente em Marataízes.
- Ampliar o efetivo das Polícias Militar e Civil na Região Litoral Sul.
- Construir a nova delegacia de polícia civil de Presidente Kennedy.
- Reduzir as superlotações nos presídios.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Reabrir o posto policial Hugo Zalon em Presidente Kennedy.
- Criar Batalhões de Polícia Militar nos municípios de Anchieta e Marataízes e tendo delegacias da

polícia civil funcionando 24 horas nos municípios

- Criar um batalhão da PMES.
- Tornar a polícia mais próxima da comunidade.

METROPOLITANA
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Aumentar o numero de unidade prisionais obrigatoriamente voltada para propiciar atividades laborais

e de ensino, profissionalizando o interno e aumentando seu grau de escolaridade.
- Proibir terminantemente o uso de celular nas unidades prisionais.

- Levar o Conselho Tutelar, Tribunais de Justiça às áreas nas quais há maior risco para crianças e

adolescentes de se envolverem com a criminalidade.
- Implantar subdelegacias de polícia comunitária.
- Acabar com o benefício de saída temporária da cadeia no Natal e outras datas.
- Desapropriar nos 78 Municípios Fazendas até 20 Alqueires - Construir por Parceria Pública/Privada.

Centro de Detenção a Cada 2 Alqueires. 100 Celas/Quarto p/ 200 Vagas. Por Tipo do Crime - Sem
Mistura. Detento: Sistema 6/6 horas - Trabalha, Estuda, Lazer/Ginastica, Descansa. Segunda a
Segunda.

- Inserir nas licitações publicas uma cota mínima de utilização de mão-de-obra no sistema carcerário.
- Possibilitar que meliantes não sejam apenas presos. De alguma forma devem ressarcir a sociedade

pelos danos causados. Devem fornecer algum tipo de serviço. Ex: capina e limpeza, concecção de
uniformes para a rede pública de educação, aprender serviços como reformas, pintura, elétrica e
hidráulica. Prestar esses serviços para edificações públicas. E de forma alguma os serviços devem
ser remunerados.

- Investir em equipamentos para a estrutura da SEJUS.
116

- Fortalecer e ampliar a defensoria pública do estado.
- Fazer parceria com o setor privado em áreas deficitárias de mão de obra para que os presos não

fiquem na ociosidade, diminuam seu tempo encarcerados e contribuam na redução de gastos do
governo.

- Capacitar os servidores que atuam no sistema prisional, aumentando a eficiência no sistema prisional.
- Implantar em larga escala o trabalho para os presidiários.
- Aumentar o quantitativo de funcionários efetivos na sejus. 100% concursado.
- Criar uma secretaria de administração penitenciária.
- Oferecer maior controle dos presos que estão nos regimes aberto, semi aberto e os que são

beneficiados por indultos.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Investir em projetos de longo prazo que coloquem a educação no foco do combate à criminalidade.
- Promover ampliação do projeto Ocupação Social nos municípios.

- Apoiar a estruturação dos grandes municípios para que tenham condições de ajudar na prevenção e

repressão dos crimes contra a vida.

- Combater o tráfico de drogas.
- Criar um Programa de Governo voltado para o fortalecimento das Delegacias de Bairro.
- Construir Departamento Médico Legal na Serra.
- Utilizar a Capoeira como instrumento de atração e transformação de crianças e adolescentes.
- Manter as viaturas na rua e colocar mas policiais.
- Criar, no âmbito da PMES, uma Companhia Independente responsável pelo policiamento ostensivo

na região da Grande Terra Vermelha (a partir do rio Jucu até divisa com Guarapari) desvinculada do
4º BPM e no âmbito da PCES a inauguração, na mesma região, de uma Delegacia (plantão).

- Fortalecer a cultura de mediação de conflitos/justiça e práticas restaurativas.
- Investir em treinamento da polícia. Aumentar o efetivo das Polícias Civil e Militar.
- Desenvolver ações que valorizam a vida, caminhadas solidárias, aproveitar as festividades de cada

município para propor ações solidárias e comunitárias, política de paz, diálogo com a comunidade
(canais comunicação), ações globais e de cidadania.

- Combater à impunidade com a melhoria das investigações.
- Inserir educação para o trabalho de adolescentes.
- Construir o DPM em Cariacica Sede.
- Criar unidades de policia pacificadora e social no morro de Santa Helena e Jesus de Nazaré (Praia do

Suá) e vigilancia constante na rua Ulisses Sarmento.

- Incluir o Proerd na grade Curricular dos Alunos da Rede Pública.
- Fortalecer propostas e ajustes que buscam incentivar a valorização dos direitos humanos.
- Melhorar o antendimento nas unidades de policia Civil, delegacias regionais e distritos policiais.
- Incentivar o TJES a dobrar o numero de varas privativas ao juri na RMGV para reduzir o

tempo/demora no julgamento dos homicidios. Instalar companhias de PM e distribuir nos bairros
(aglomerado) mais violentos
- Formar mais turmas de Soldados PM.
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- Criar metas para redução dos indices de homicídios em cada área definida, proporcionando aos

policiais (civil/militares) que atingiram os resultados bonificação pecuniária que reconheça esse
esforço.

- Intensificar a repressão ao comércio de drogas ilícitas. Melhorar o mecanismo de inteligência para a

apuração de crimes.

- Construir uma sede para a PM em Fundão. Aumento do efetivo em mais 06 policiais.
- Melhorar a qualidade da iluminação pública.
- Construir um centro de referência da juventude.
- Construir DPMs nos bairros Porto de Santana, Bela Aurora e Jardim Botânico.

NORDESTE
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Classificar os internos por tipo de crime e melhorar ambientes para melhor trabalhar com as oficinas.
- Evitar a superlotação prisional, mediante a celeridade dos processos. Contratar assistentes sociais,

psicólogos, etc.

- Criar oportunidades de trabalho dentro das unidades prisionais e inclusão de detentos com pequenas

penas em projetos de ressocialização, no âmbito da microrregião.

- Promover visita mensal do defensor público às unidades prisionais da microrregião.
- Criaar de um programa de acompanhamento às medidas cautelares diversas da prisão.
- Fomentar e apoiar projetos de inclusão social e produtiva de detentos nas unidades prisionais ou

próximo (no caso específico de detento em cumprimento do regime semi aberto), com destaque para
o projeto "Semeando a Liberdade".

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Apoiar os conselhos tutelares da microrregião.
- Construir Departamento de Polícia Judiciária na microrregião.
- Aumentar o efetivo nas delegacias de polícia para uma regular apuração dos inquéritos.
- Promover a interação entre as polícias militar e civil na microrregião.
- Desenvolver sistema único de identificação por digitais.
- Desenvolver trabalhos sócio educacionais nas escolas pela PMES.
- Construir Centro de Controle de Operações - CCO na microrregião.
- Investir nos profissionais da segurança pública.
- Construir Prédio para Perícias Médico-Legais e Balísticas com interconexão das informações colhidas

em Locais de Crime com as análises do cadáver (causa-morte) e balísticas (projéteis colhidos no
cadáver).

- Instalar Departamento Médico Legal em São Mateus.
- Garantir mais policiais nas ruas a pé, de bicicleta e a cavalo.
- Fortalecer as guardas municipais da microrregião
- Implantar programas sociais que atinjam a família na microrregião, valorizando a importância da vida.
- Fortalecer o trabalho da polícia comunitária, através da integração de todos os setores da assistência

social, educação, saúde e outros, no sentido de subsidiar os policiais e assim, poderem intervir no
eixo da violência, principalmente a doméstica.
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- Apoiar projetos educativos/culturais para jovens, no âmbito da microrregião.
- Implantar delegacia de polícia 24 horas na microrregião.
- Aumentar o rigor da legislação para crimes graves.
- Construir companhias da Polícia Militar em Pedro Canário, Jaguaré e Conceição da Barra.
- Implantar o Centro de Formação para Oficiais no 13º Batalhão de Polícia Militar

NOROESTE
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Iinvestir na carreira do agente penitenciário.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Implantar DPJ 24 horas.
- Aumentar o efetivo de policiamento. Na cidade Ecoporganga não tem delegado efetivo há anos.
- Melhorar a qualidade das investigações.
- Construir Prédio para Perícias Médico-Legais e Balísticas.
- Realizar perícia de Cena de Crime com base na Delegacia Regional com interconexão das

informações colhidas em Locais de Crime com as análises do cadáver (causa-morte) e balísticas
(projéteis colhidos no cadáver).

- Aumentar o efetivo policial nas ruas.
- Construir e implantar Delegacia 24 horas. Reforço policial nas ruas das cidades da Região.

Implantação de videomonitoramento na cidade de Nova Venécia e nas cidades da região Noroeste.

- Implantar videomonitoramento nas cidades.
- Mudar o regime de trabalho do policial militar.
- Melhorar as condições de trabalho dos servidores da segurança publica.
- Monitorar constantemente as pessoas que cometeram e cometem crime de pistolagem no estado do

ES.
- Implantar posto avançado do Corpo de Bombeiros em Barra de São Francisco.
- Construir e aparelhar o Serviço Médico Legal em Nova Venécia
- Realizar blitz nas ruas e bairros.
- Aumentar o efetivo dos policiais nas ruas de Nova Venécia.
- Maior interação entre policia e comunidade.

RIO DOCE
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Investir no servidor penitenciário, melhorando a sua qualidade de trabalho.
- Investir na equipe de segurança, contratando mais servidores e capacitando ou incentivando para

formarmos especialistas em segurança.

- Propiciar escola no presídio.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
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- Reestruturar SML (serviço médico legal).
- Investir em ocupação social.
- Investir na técnologia de AVL'S (terminais de comunicação de dados móveis).
- Construir novos DPJs.
- Colocar a polícia militar para trabalhar nos 3 turnos.
- Implantar análises laboratoriais que complementarão os resultados e darão autonomia local. A Região

já possui Perícia Médico-Legal e de Cena de Crime.

- Criar Laboratórios de Perícia Criminal para Análises Químicas e análises Balísticas.
- Aumentar a quantidade de funcionários na área de segurança pública.
- Promover a permanência de equipes técnicos para ajudar, orientar e elaborar projetos em cada

município para se adequar e captar os recursos que estiverem disponíveis.

- Aumentar o efetivo policial militar e civil com treinamento constante e estruturação tecnológica de

inteligência

- Promover uma politica de desarmamento.
- Promover estruturação de uma filosofia e estratégia organizacional de polícia comunitária.
- Adequar as polícias com condiçoes mínimas de trabalho.
- Investir na polícia técnico cientifica. Reposição de efetivo para o patrulha comunitaria.
- Possibilitar a retomada territorial - criação de novos DPM'S.

SUDOESTE SERRANA
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Realizar cadastro digital de visitantes e acompanhantes dos detentos, principalmente de presos mais

perigosos.
- Estabelecer que cada preso fique no seu espaço de acordo com cada crime.
- Possibilitar que o preso tenha uma ocupação, ter um espaço para ser alfabetizado.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Adquirir equipamentos.
- Aumentar a abrangência da cobertura do CIODES.
- Promover a contratação de pessoal.
- Construir Prédio para Perícias Médico-Legais e Balísticas. Que faça interconexão das informações

colhidas em Locais de Crime com as análises do cadáver (causa-morte) e balísticas (projéteis
colhidos no cadáver).

- Implementar câmeras de segurança a fim de inibir o cometimento de delitos.
- Investimentir na polícia técnico-científica. Melhorar o banco de dados integrando com a justiça.
- Fomentar cursos de "visitas tranquilizadoras" para os policiais militares.
- Aperfeiçoar o trabalho de inteligência, bem como ampliar o efetivo da Polícia Civil e Militar.

- Construir uma base policial em Brejetuba.
- Retornar o plantão 24 hs nas delegacias. Avançar nas formações dos GGTM'S nos municípios.
- Colocar na grade curricular das escolas o "PROERD".
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- Estruturar e valorizar a Polícia Civil;
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Turismo, Cultura e Esporte
CAPARAÓ
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

- Desenvolver o turismo na escola com material pedagógico regional
- Iniciar um bechmarketing nos municípios referências no Estado na área de turismo. Em especial o

agroturismo.
- Promover ações culturais tais como feiras, eventos, que promovam a cultura popular da região.
- Promover cursos que desenvolvam o empreendedorismo para o agroturismo na região do Caparaó.
- Investir em infraestrutura nos atrativos turísticos.
- Apoiar com recursos financeiros e suporte técnico o Consórcio Caparaó e os 11 municípios na

realização de evento regional, com foco na promoção do turismo e gastronomia local, além de
divulgação em todo o Estado.

- Incentivar a criação de rotas turísticas e propaganda da região turísticas.
- Ampliar e oferecer melhor linha de crédito aos empreendedores do turismo.
- Implantar Ensino técnico profissionalizante na área do turismo para a região do Caparaó (IFES -

Campus de Alegre).
- Fazer visita técnica nos municípios para mostrar a potencialidade turística de cada um.
- Promover cursos de auto conhecimento na área de trabalho cultural, turística e esportiva, para

capacitar trabalhadores em cada área.

- Realizar eventos e feiras, dentro do município de Guaçuí.
- Fomentar o intercambio turístico na região criando circuitos culturais para valorização do patrimonio

culturais/arquitetônicos/materiais e imateriais e naturais desta região

- Desenvolver atividades esportivas que possam unir os municípios da mesma região em um só evento.
- Implantar sinalização turística
- Capacitar dentro das áreas de realidade emergente do município (integração e sustentabilidade dos

setores turísticos, culturais e esportivos).

- Ter orçamento para cada região de acordo com número da população para fortalecimento do turismo

- Criar Circuito Turístico Cachoeira da Fumaça e Encantos do Alegre e outros da Região.
- Realizar Feira literária, em parceria com a Biblioteca Pública Municipal e com a Academia Alegrense

de Letras, em memorial Manoel Pedro Ferraz.
- Criar subsecretarias mais próximas da nossa região.
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Levar à Biblioteca a "hora do conto", teatro, reconto, leitura, biblioteca móvel e premiação incentivo à

leitura.
- Fomentar a prática esportiva, direcionando o trabalho nos bairros mais carentes.
- Ofertar modalidades esportivas, com o acompanhamento ou orientadas por profissionais capacitados.

- Promover a volta de programas como o "Nova Caparaó".
- Implantar um plano de marketing com foco na publicidade das riquezas naturais e turísticas da região

do Caparaó.
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- Construir um Ginásio de Esportes
- Promover festivais de teatro de rua, promover campeonatos estaduais de futvoley e, na cultura,

brinquedoteca pública (social).

- Colocar na grade escolar a cultura do município.

- Promover os jogos olímpicos escolares estaduais.
- Promover e incentivar a criação de grupos de teatro, ballet, dança e música. Com apresentações

culturais tendo como foco crianças e adolescentes de área de risco.

- Criar centros esportivos, gerando competições em diversas modalidades entre as microrregiões.
- Apoiar os educadores físicos das comunidades que promovem esportes, cultura e lazer.
- Diminuir a distância entre o Estado e os municípios.
- Ampliar a oferta de cursos e capacitações para empreendedores e interessados no segmento turístico

de modo a fortalecer o empreendedorismo nesse segmento.
- Implantar Suporte financeiro e técnico com envolvimento das Secretarias de Estado da Cultura, do

Turismo e da Educação, para o Consórcio Caparaó voltar a realizar a Mostra de Vídeo Ambiental do
Caparaó (MoVA Caparaó).

- Implantar um projeto de resgate ao futebol de várzea, através de cadastro e doação de kits de

material esportivo.
- Construir uma Exposição Agropecuária.

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

- Promover eventos em conjunto com a educação e esporte.
- Estimular o comércio a funcionar aos sábados e domingos.
- Investir em eventos esportivos diversos nas regiões mais carentes.
- Incentivar/ apoiar pequenas ideias, empresas ao incentivo do turismo em diversos segmentos.
- Estimular a abertura de hotéis, pousadas e restaurantes.
- Criar um espaço cultural regional multiuso.
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Construir uma Praça Saudável com equipamentos de ginástica no pátio situado em frente à escola

multisseriada, Município de Santa Tereza.

- Criar quadras esportivas nas escolas estaduais.
- Criar um plano estratégico envolvendo a cultura e o turismo para definir os eventos mais tradicionais

da região para o apoio do governo estadual.

- Incluir matérias que envolvam o turismo, a cultura e o esporte nas escolas municipais.
- Potencializar os talentos culturais locais.
- Disponibilizar de recurso financeiro para custeio e manutenção das competições e projetos sociais

existentes nos municípios.

CENTRAL SUL
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
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- Promover turismo de promoção de desenvolvimento social/ renda. Promoção potencialização das

ações locais pela permanência dos atletas e turistas por mais tempo.

- Potencializar a manutenção de pontos turísticos que beneficiam vários municípios. Exemplo: linha

férrea, precisa-se de um maior apoio do estado, por ser um poder maior junto ao poder federal.

- Promover os Jogos na Rede / Campeões do Futuro.
- Potencializar as organizações culturais da sociedade (como pontos, pontinhos e pontões) onde se

encontram os artistas (coletivos).
- Criar rotas turísticas com incentivo do governo (turismo, cultura, gastronômico, ecológico, rural,

pedagógico, etc).

- Atrair o público através da inclusão da sociedade local no acervo intelectual, histórico e profissional.
- Potencializar as organizações culturais e turísticas.
- Desenvolver dentro das ONG'S e nas instituições públicas, conselhos voluntários de desenvolvimento

críticos culturais e organização do espaço evolutivo renovável.

- Promover atividades esportivas, procurando não priorizar somente o futebol.
- Humanizar acesso ao monumento ao cristo redentor de Mimoso do Sul - portal de acesso,

arborização e iluminação da estrada.

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

- Criar um portal de acesso a Mimoso do Sul no trevo de acesso à cidade, com o tema: "Mimoso do Sul

cidade do turismo histórico e cultural".

- Investir em infraestrutura de acesso aos destinos turísticos e potenciais atrativos do município de

Mimoso do Sul e entorno.

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

- Promover em parceria com faculdades locais a formação de projetos esportivos que atendam as

necessidades das comunidades.
- Incentivar a criação de rodoviárias no estilo rodoshopping para melhorar o atendimento ao turista e

lojas e serviços voltados para o turismo local e regional.

- Valorizar o agroturismo.
- Ampliar as ações da "casa da cultura".
- Promover elaboração de projetos do Estado com cada prefeitura para desenvolver ações nos bairros

vulneráveis.

- Proporcionar maior apoio em incentivos fiscais a empresas privadas que querem investir no turismo

na região.

- Incentivar financeiramente e apoiar a criação de portais turísticos de entrada dos municípios da região.

- Ofertar oficinas de forma continuada dentro da própria comunidade.
- Implantar a casa do artesão nos municípios e implantação do posto de informações turísticas para

maior divulgação dos atrativos culturais, turísticos e eventos.

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

- Implantar e melhorar a infraestrutura de equipamentos esportivos (quadras/campo).
- Implantar sinalização turística na região.
- Promover incentivo financeiro a eventos, em especial a feiras e exposições.
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- Implantar cursos técnicos como guias turísticos, agroturismo e hotelaria em parceria com SENAI e

SENAC.
- (Re)Estruturar e pavimentar asfáltos a atrativos turísticos e culturais em locais de difícil acesso (zona

rural).
- Ampliar cursos de qualificação através de programas como PRONATEC turismo e qualifica ES.
- Fortalecer a gestão turística através de incentivos e apoio a elaboração e criação de inventários

turísticos, planos municipais de turismo e conselhos municipais de turismo.

- Incentivar crianças e jovens a participar de grupos teatrais, culturais, esportivos, através das escolas.
- Criar uma unidade móvel para divulgação do turismo no ES que estará presente nos grandes eventos

pelo interior, com a distribuição de folheteria e brindes, exposição do artesanato, podendo inclusive
fazer parcerias com empresas privadas como agências de viagem para sorteio de pacotes turísticos.

- Construir centros de convivência, onde a família possa se reunir e praticar esportes. Campo de

Bocha, quadras de volei, futsal, academia popular e jogos de mesa.
- Implantar casa do artesão, com capacitação constante aos artesão e outros que necessitam de

inclusão social.

- Implantar curso de formação e capacitação na área cultural (música/teatro/dança/etc.) e esportiva

(treinadores/artes marciais/etc.).
- Implantar Posto de informação turística, potencializando a economia (emprego e renda) dos

participantes diretos e aos municípios.

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

- Promover o turismo no Estado com mais planejamento. Estimular que os municípios qualifiquem o

turismo.
- Organizar uma rede permanente de capacitação dos agentes turísticos.
- Urbanizar as Orlas de Piúma, Itapemirim e Marataízes.
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Visualizar em cada município suas potencialidades e transforma-las em turismo com foco nessas

realidades municipais.
- Criar um centro esportivo regional para treinamentos de futuros atletas.

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

- Criar rua de pedestre à noite na Rua Deolindo Perim, entre Itaquari e Av. Praia.
- Ampliar, reformar e construir espaços esportivos.
- Promover reuniões planejadas entre as secretarias com sugestões e presença do governo para

desenvolver projetos afins para cada citação de profissionais dos segmentos.

- Tornar o farol de Santa Luzia um atrativo turístico.
- Promover atividades culturais dentro das escolas de ensino médio.
- Subsidiar alguma equipe ou ajudar na captação de recursos, para que esta equipe represente o

Estado na série A do Campeonato Brasileiro de futebol.

- Implantar centros de atendimento ao turista na cidade.
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- Promover novos turismos e incentivos qualificando o turismo.
- Investir em oficinas de capacitação turística (artesanato, receptividade).
- Desenvolver a orla marítima de Manguinhos a Nova Almeida.
- Construir grande museu da história do ES.
- Revitalizar o parque da Prainha. Colocar micro-ônibus para circular no convento da penha.
- Criar um espaço voltado para a promoção e o aprimoramento das expressões artísticas do Estado.
- Promover a criação e manutenção de jogos metropolitanos.
- Revitalização dos patrimônios históricos da grande Vitória com prioridade para o Sítio de Queimado

na Serra e do Farol de Vila Velha.
- Recuperar e divulgar o sitio de queimados em Serra.
- Modernizar o mercado da Vila Rubim.
- Promover apoio fiscal às empresas que promoverem pacotes de turismo para seus funcionários.
- Desenvolver projetos de turismo para pessoas com deficiência na cidade da Serra
- Criar um projeto de transporte fluvial que permita ao turista circundar toda a ilha.
- Desenvolver projetos turísticos para aprimorar a divulgação dos pontos já existentes e criar novos

com arquitetura e ornamentação adequada.

- Desenvolver o turismo de lazer no Morro do Moreno, Prainha e Convento da Penha.
- Fomentar o desenvolvimento turístico com incentivos fiscais. Realizar parcerias com prefeituras

municipais para revitalização de espaços urbanísticos com potenciais culturais e de desenvolvimento
de serviços voltados à gastronomia, turismo, rotas turísticas.

- Concluir as obras do estádio Kleber Andrade.
- Apoiar o Automobilismo com a construção de um Autódromo.
- Desenvolver a região do Morro São Benedito. Ações : Capacitação dos moradores: guia turístico,

vendedores de produtos nativos (alimentos, artesanatos, outros). Construção de escadarias de
acesso. Construção de Mirante. Esportes:trilhas, alpinismo, pipas.

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

- Construir áreas de lazer em Cariacica.
- Reinventar o Album Juca Capixaba com Sorteios de Premios, para nossas Crianças conhecer todos

os Municípios e Monumentos, Turismo, Produtos Produzidos, Personalidades, outros.

- Construir pista de bicicross e implantação de projetos sociais voltados a aulas de bicicross.
- Fortalecer 100 núcleos de Capoeira na Grande Vitória.
- Incentivar os esportes aquáticos e os exercícios ao ar livre.

- Criar espaços culturais em Cariacica
- Investir na cultura e nos artistas do estado.
- Construir campos de futebol.
- Fomentar o acesso à cultura nos territórios por meio de oficinas, apresentações, exposições

potencializando os talentos do território.

- Promover o estado por meio de um portal na internet, reunindo informações para facilitar o turista.

Qualificar os prestadores de serviço com frequência, estimulando por meio de premiações.

- Transformar os armazéns de Jardim da Penha (IBC) em um Centro Cultural.
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- Promover o desenvolvimento dos programas sociais, como campeões do futuro e esporte pela paz.
- Elaborar Projeto de reurbanizacao de Jucutuquara e entorno.
- Investir em Vila Velha em um calçadão mais nivelado para corredores. Espaço para sketista.
- Desenvolver em toda orla marítima esportes como futebol de areia, voley de praia, frescobol, etc.
- Proporcionar a reativação do antigo estádio Santo Antônio juntamente com a escola de ensino

fundamental, no bairro de Soteco, município de Vila Velha.

- Custear os professores na implantação dos núcleos de vulnerabilidade social.
- Fortalecer / destacar na mídia os pontos turísticos onde se podem praticar esportes como o Morro do

Moreno, Mestre Álvaro.

- Criar espaço público, em Jardim Camburi, através da parceria público-privada que integre Turismo,

Cultura e Esporte, com foco principalmente nos jovens.

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

- Implantar em São Mateus a Faculdade de Música e nas escolas devem ser incentivadas as atividades

musicais.
- Construir uma nova quadra esportiva adequada para realizar esporte escolar, familiar e comunidade.
- Promover a "Economia Criativa".
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Construir uma quadra poliesportiva na comunidade de Nova Lima, Distrito de Itaúninhas.
- Criar oficinas, eventos e cursos para que haja a inclusão de crianças, adolescentes e adultos, com a

característica de cada município.

- Melhorar os centros de cultura de São Mateus, reformas e mais seguranças.
- Promover a inclusão racial e social
- Revitalizar o Sítio Histórico Porto de São Mateus - ES, por meio de um projeto de acessibilidade.
- Ampliar o Projeto Campeões do Futuro.
- Criar o Centro Alternativo de Múltiplas Linguagens em São Mateus na Praça Mesquita Neto (local

conhecido pela juventude como "Coreto" da Praça da Rodoviária).

- Desenvolver projetos que contemplem portadores de necessidades especiais.
- Reformar a quadra poliesportiva da Escola Família Agrícola de Vinhático (EFAV), localizada no

Município de Montanha.

- Construir um campo soçaite na parte alta do Assentamento Zumbi dos Palmares no município de São

Mateus.
- Inserir a prática de Capoeira nas escolas públicas, e para adolescentes participantes de projetos

sociais junto aos CRAS e CREAS
- Diminuir a burocracia das 3 esferas Governamentais, na inclusão de micro grupos de cultura

alternativo.

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

- Construir Estádio Municipal de Futebol no Município de Mantenópolis.
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- Implantar o projeto Campeões do Futuro junto com os eventos culturais dará uma grande

movimentação nos municípios trazendo turismo cultural e esportivo além de uma grande integração
social.

- Utilizar a economia solidária como parceria nas demandas sejam sociais e econômicas, no setor

cultural e turístico. - Criações de centros fixos para cultura e turismo como postos de informações ou
de renda aos envolvidos.

- Construir Centro Cultural (teatro multicultural) na Cidade de Nova Venécia; Construção de Pista

Regional de Atletismo no Município de Nova Venécia.

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

- Construir uma quadra de Esportes, na Comunidade do Palá, localizada na Zona Rural do Município de

Águia Branca.

- Construir uma quadra de esportes coberta no Assentamento Zumbi dos Palmares localizado no

município de São Mateus.

- Construir um campo de futebol e uma quadra poliesportiva no Assentamento Treze de Maio do

município de Nova Venécia.

- Construir um Centro Esportivo e Cultural no Bairro Nossa Senhora de Fátima, Município de Nova

Venécia.

- Asfaltar a ES-356 que liga Jaguaré ao patrimônio Barra Seca.
- Ofertar editais ao desenvolvimento, fortalecimento do setor turístico; Ofertar oficinas com objetivo da

municipalização sobre cultura e turismo; apoio as necessidades existentes em cada município.

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

- Executar medidas simples de acessibilidade nos municípios que ainda não possuem: construção e

adequação de calçadas, locais públicos, ruas, pontos turísticos e outros.

- Fortalecer o turismo em regiões do interior que apresentam belezas naturais.
- Construir marina na lagoa do Juparanã.
- Promover oficinas culturais nas escolas no contra turno.
- Possibilitar que o estado conheça de perto a mobilidade cultural dos municípios através de editais

direcionados.
- Estabelecer convênio Estado/Prefeituras para promover o resgate das culturas tradicionais de cada

região possibilitando viver isso na gastronomia, museus, músicas regionais.

- Criar parceria intensa com o terceiro setor.
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Criar um espaço para lazer no bairro José Rodrigues Maciel em Linhares-ES.
- Estender a rota do litoral seguindo de Aracruz a Linhares.
- Diminuir a burocracia de acesso a recursos, criação de leis de incentivo a promoção do esporte de

base e formação.

- Capacitar jovens com risco social nas áreas de cultura e turismo para serem agentes culturais em

seus territórios.

- Fomentar a cultura em locais históricos de Linhares e região.
- Criar os centros de Referencia de Juventude atraves da Secretria de Cultura.
- Construir uma quadra de esportes e lazer no bairro José Rodrigues Maciel em Linhares-ES.
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- Construir um parque verde na área de laguna onde funciona a Penitenciária Regional de Linhares.
- Fomentar o desenvolvimento artístico local, como instrumento catalizador cultural.
- Organizar eventos culturais nacionais e competições esportivas com ampla divulgação.

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

- Rever o marketing do turismo. Criar inventários municipais para mapear e divulgar as diversas

potencialidades em cada segmento. Qualificar o trade turístico.

- Possibilitar que o Parque Estadual da Pedra Azul funicone de segunda a domingo e feriados.
- Fortalecer o projeto "Casa do Turista" como referência dos projetos de regionalização das ações.
- Criar um centro de tradição italiana.
- Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social.
- Fomentar o turismo da região.
- Promover integração dos setores esportivo e cultural dentro do projeto "Casa do Turista".
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo.
- Promover Investimento do Estado para a manutenção de projetos esportivos como o Campeões do

Futuro.
- Construir Centro Poliesportivo - Vila Olímpica Regional.
- Disponibilizar recursos para realização de eventos esportivos nos municípios.
- Criar um instrumento de informação turística e cultural.
- Rever o programa Rede Cultura Jovem.
- Criar rotas turísticas, culturais e esportivas dentro da região como fomento de desenvolvimento e

inclusão social.

- Realizar o resgate cultural da identidade do município e inserir na grade curricular do ensino

fundamental. Incentivar os municípios a conhecer a sua história.
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ANEXOS

130

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 20152018
O Governo do Estado realizou o Planejamento Estratégico 2015-2018. O resultado
deste planejamento norteou os trabalhos das Audiências Públicas e do
PPAEMREDE. Importante destacar o resultado do PE 2015-2018: foram 10 áreas de
resultados definidas, 37 desafios mapeados, 77 resultados finalísticos definidos e
156 entregas ou diretrizes planejadas. A seguir, apresentamos o Mapa Estratégico
resultado do Planejamento Estratégico 2015-20181.

Figura 03: Mapa Estratégico 2015-2018

FONTE: Planejamento Estratégico 2015-2018 SEP/SUBEPP.

As 10 áreas de resultados são detalhadas em seu conteúdo, conforme quadro XII

1

Vale ressaltar que o resultado do Planejamento Estratégico do Governo pode ser visualizado no site
www.planejamento.es.gov.br. Para elaboração da metodologia do PPAEMREDE e das Audiências
Públicas foram utilizadas as áreas de resultados e os desafios.
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Quadro XII: Planejamento Estratégico - 2015-2018 - Áreas de Resultado
Área de Resultado

Descritivo
Área de resultado que abrange a educação infantil, ensinos
fundamental, médio e superior, educação técnica e
1. Educação
profissional e educação de jovens e adultos, além da gestão e
infraestrutura da rede escolar.
Área de resultado que abrange os serviços de saúde de
2. Saúde
atenção básica, hospitalar e especializada, rede regional,
gestão e infraestrutura da rede pública de saúde.
Área de resultado que abrange o policiamento ostensivo,
sistema prisional, ressocialização, prevenção e apuração de
3. Segurança, Justiça e Defesa Social crimes contra a vida e o patrimônio, combate às drogas, além
da infraestrutura e gestão dos serviços de segurança pública,
justiça e defesa social.

4. Desenvolvimento Econômico

Área de resultado que abrange a promoção e atração de
investimentos para o Estado, fortalecimento do comércio
exterior, tecnologia e inovação, apoio às micro e pequenas
empresas e ao empreendedorismo. Inclui também a melhoria
do ambiente de negócios (acesso a crédito, políticas fiscais,
desburocratização, segurança jurídica, etc.), desenvolvimento
de arranjos produtivos locais e dos setores da economia.

5. Desenvolvimento Social

Área de resultado que abrange a política de assistência
social, atendimento à população em vulnerabilidade social,
garantia dos direitos humanos, da cidadania, segurança
alimentar e inclusão produtiva. Inclui também o fortalecimento
das políticas públicas para adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa.

6. Meio Ambiente e Agricultura

Área de resultado que abrange a conservação e recuperação
de recursos naturais, ações de adaptações às mudanças
climáticas e redução dos impactos negativos dos eventos
naturais extremos e melhoria da qualidade do ar e água.
Inclui o incentivo às práticas sustentáveis e à agregação de
valor à produção agropecuária.

7. Infraestrutura Logística

Área de resultado que abrange a execução dos serviços de
implantação, pavimentação, recuperação e conservação nas
rodovias estaduais, bem como a articulação junto a outras
esferas de governo e iniciativa privada para atrair e estimular
investimentos em infraestrutura logística nos modais
rodoviário, aeroviário, ferroviário e portuário.

8. Desenvolvimento Urbano e
Regional

Área de resultado que abrange a elaboração e execução de
políticas públicas nas áreas de saneamento básico tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto e manejo
de resíduos sólidos - habitação, mobilidade urbana e
segurança no trânsito, além do desenvolvimento das cidades.

9.Turismo, Cultura e Esporte

Área de resultado que abrange a promoção do turismo, da
cultura e do esporte com foco na inclusão produtiva e na
economia criativa. Inclui a infraestrutura de equipamentos
culturais e sítios históricos, incentivo à cultura capixaba, à
prática de esportes, turismo de negócios e eventos e atração
de novos empreendimentos.
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10. Gestão Pública

Área de resultado que abrange a ampliação e aprimoramento
dos serviços públicos prestados aos cidadãos, transparência
e participação social nas ações de Governo. Inclui ações de
combate
à
corrupção,
modernização
da
gestão
(desburocratização, novas tecnologias) e profissionalização
dos servidores públicos.

Em seguida, estão detalhados os desafios, por área de resultado, identificados no
Planejamento Estratégico 2015-2018 e que serviram de base para os trabalhos das
Audiências Públicas e do PPAEMREDE.

1. EDUCAÇÃO


Alfabetizar todas as crianças até 8 anos



Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos



Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública



Melhorar e fortalecer a gestão da escola



Qualificar o jovem para o mercado de trabalho



Melhorar e fortalecer a gestão da escola



Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

2. SAÚDE


Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde



Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde



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

3. DESENVOLVIMENTO SOCIAL


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



Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo



Reduzir a extrema pobreza

4. SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL


Diminuir os crimes contra a vida
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Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização.

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Ampliar a competitividade do Espírito Santo



Melhorar o ambiente de negócios



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

6. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA


Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária



Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

7. DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL


Ampliar a cobertura de saneamento básico



Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades



Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região
metropolitana



Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares



Reduzir o índice de acidentes de trânsito



Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

8. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA


Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado



Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades
produtivas



Melhorar a qualidade do ar e da água



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



Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos.

9. TURISMO, CULTURA E ESPORTE


Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social



Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
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10. GESTÃO PÚBLICA


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



Garantir o equilíbrio fiscal sustentável



Integrar o Governo em rede com a sociedade



Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
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ANEXO 2 - METODOLOGIA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
As audiências públicas podem ser conceituadas como sendo uma forma de
participação e controle popular da administração pública, com a finalidade de
informar, discutir, tirar dúvidas, ouvir opiniões e captar soluções para os problemas
enfrentados pela população. O resultado de uma audiência pública subsidia a
elaboração do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual. As leis orçamentárias,
em consonância com as audiências, preveem quanto o governo estima arrecadar e
estabelecer a programação de seu gasto anual organizado por assunto ou área
(saúde, educação, transporte, segurança, etc...). Para cada uma dessas foram
criadas ações orçamentárias. Neste contexto também está inserido o Plano
Plurianual que define para um horizonte de quatro anos quais serão as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública. As Leis Orçamentárias Anuais – LOA
são executadas em conformidade com o Plano Plurianual e segundo as orientações
das Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO. É esse cabedal de instrumentos legais,
elaborados com base em discussões internas de governo e externas, nas audiências
públicas regionais dentre outros fóruns, por que reforça cada vez mais o Espírito
Santo como um Estado democrático em que os pleitos sociais encontram respostas
nas ações públicas.

As Audiências Públicas 2015 envolveram os 78 municípios do Estado.

Foram

formatadas por Microrregião. Ao todo foram realizadas 7 Audiências Públicas
organizadas da seguinte maneira:
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MICRORREGIÕES

DATA

LOCAL

Noroeste

08/05

São Mateus

Nordeste

(Sexta Feira)

CEUNES- UFES - Centro Universitário Norte ES

14/05

Colatina

(Quinta Feira)

IFES – Colatina

15/05

Linhares

(Sexta Feira)

FACELI -Faculdade de Ensino Superior de Linhares

21/05

Guaçuí

(Quinta Feira)

Teatro Municipal Fernando Torres

Central Sul

22/05

Cachoeiro de Itapemirim

Litoral Sul

(Sexta Feira)

FDCI

29/05

Venda Nova do Imigrante

(Sexta Feira)

Centro Cultural e Turístico

Centro Oeste

Rio Doce

Caparaó

Sudoeste Serrana
Central Serrana
Metropolitana

03/06
(quarta Feira)

Vila Velha - UVV

A programação no dia das Audiências teve a inclusão de uma Palestra com o
Professor Orlando Caliman, com o tema Desenvolvimento Regional. Nesta palestra
foram abordadas questões do desenvolvimento das respectivas microrregiões.

Na metodologia utilizada nos grupos buscou-se uma dinâmica na qual privilegiasse
ouvir mais a sociedade. Desta maneira, foram organizadas as 10 áreas de
resultados do PE 2015-2018 em 5 temas para os trabalhos em grupo. Assim,
ficaram dispostos os grupos2:
1. Educação, Cultura, Turismo e Esporte
2. Saúde e Assistência Social
3. Segurança Pública, Justiça e Defesa Social
4. Desenvolvimento Econômico, Mobilidade e Infraestrutura Urbana
5. Agricultura e Meio Ambiente

Os grupos de trabalho foram conduzidos por 2 técnicos da SEP com o apoio dos
Secretários de Estado e técnicos das Secretarias e Órgãos respectivos aos temas
dos grupos. Duas atividades nortearam os trabalhos em grupo. Na primeira a
2

Importante ressaltar que na Audiência Pública da Microrregião Metropolitana o grupo de Educação,
Cultura, Turismo e Esporte foi dividido. Desta forma Educação foi trabalhada num grupo e os demais
temas num segundo grupo.
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sociedade destacaria 2 desafios que deveriam ter maior atenção do Governo em sua
Microrregião. Em seguida, poderiam apresentar uma sugestão para superar cada
um destes desafios. A figura 04 abaixo demonstra o fluxo da atividade.

Figura 04: Dinâmica do Grupo de Trabalho

Dinâmica da Audiência

37

Desafios

5

Grupos de
trabalho

• Educação, Turismo, Cultura e Esporte
• Saúde e Assistência Social
• Segurança Pública, Justiça e Defesa
Social
• Desenvolvimento Econômico,
Mobilidade e infraestrutura urbana
• Meio Ambiente e Agricultura

Seleção de

2

desafios

Sugestões
soluções/
Entregas

Para execução das atividades cada participante recebeu um formulário que poderia
ser respondido individualmente ou em conjunto com demais participantes. Veja
exemplo, figura 05:
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Figura 05: Formulário do Trabalho em Grupo

o início dos trabalhos de grupo, os Secretários de Estado ou técnicos das
Secretarias faziam a exposição dos desafios e explicavam cada um deles para os
participantes dos grupos. Em seguida os participantes preenchiam os formulários.
Ao término do preenchimento do formulário os participantes eram convidados a
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expor os desafios destacados e suas sugestões de solução para os desafios. Todos
os formulários preenchidos foram compilados pela equipe da Subsecretaria de
Orçamento, no Sistema Gerencial de Audiência Pública – SIAP.

Figuras 06 e 07: Sistema Gerencial de Audiência Pública

No SIAP é possível gerar os relatórios que foram apresentados de forma
consolidada na parte inicial deste relatório.
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ANEXO 3 - METODOLOGIA DO PPA EM REDE
O PPAEMREDE, assim como as Audiências Públicas foi formatado tendo como
base o Planejamento Estratégico 2015-2018.

O site teve como requisitos básicos a facilidade de manuseio, estar disponível em
todos os tipos de plataformas (tablets, celulares, computadores, smartphones, etc) e
ser atrativo à sociedade. Com a colaboração do PRODEST em 06 de maio de 2015
o site ppa.es.gov.br foi para a rede mundial de computadores.

Da mesma forma que nas Audiências Públicas, a sociedade poderia escolher a área
de resultado (tema) que gostaria de participar. Em seguida, destacaria o desafio que
deveria ter maior atenção do Estado. Em seguida, poderia propor soluções para
enfrentar os desafios destacados.
Figura 06 – Site PPAEMREDE

www.ppa.es.gov.br

Fonte : Apresentação do site ppa.es.gov.br.
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ANEXO 4 - REGIONALIZAÇÃO OFICIAL DO ESTADO
Lei nº 9.768 Dispõe sobre a definição das
Microrregiões e Macrorregiões de Planejamento no
Estado do Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º O Estado do Espírito Santo em consonância com os imperativos
constitucionais promoverá uma atuação regionalizada, em sentido amplo de modo a:
I - estimular a participação social na definição das diretrizes e políticas
regionais;
II - respeitar e compatibilizar a ação regional levando em consideração as
suas repercussões locais e o ajuste necessário às peculiaridades dos municípios
que comporão cada região, de modo a promover o desenvolvimento integrado entre
municípios e regiões;
III - criar referências comuns do ponto de vista do espaço para todos os
órgãos da administração estadual;
IV - elevar a qualidade dos serviços prestados, visando à integração de
planos, recursos físicos e financeiros e de ações em parceria com os demais níveis
do Poder Público;
V - afirmar o processo de planejamento democrático e participativo;
VI

-

estabelecer,

com

transparência,

as

ações

norteadoras

da

descentralização regional;
VII - promover a integração das ações intersetoriais; e
VIII - estimular o desenvolvimento econômico e social em bases regionais.
Art. 2º Para fins de planejamento e organização das ações do Setor Público
os municípios serão agregados em Macrorregiões de Planejamento, segundo:
I - elementos estratégicos, ancorados em tendências de peso e em fatos
portadores de futuro;
II - seus fatores dinâmicos vinculados a cadeias produtivas, estrutura
logística de transporte e comunicações e hierarquia urbana; e
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III - capacidade de geração e retenção de renda nos espaços regionais,
interiorizando o urbano e os serviços.
Art. 3º As Macrorregiões de Planejamento terão como base cidades
regionais e compor-se-ão em Metropolitana, Norte, Central e Sul.
Art. 4º Ficam definidas as seguintes Microrregiões de Planejamento:
I - Metropolitana;
II - Central Serrana;
III - Sudoeste Serrana;
IV - Litoral Sul;
V - Central Sul;
VI - Caparaó;
VII - Rio Doce;
VIII - Centro-Oeste;
IX - Nordeste; e
X - Noroeste.
Art. 5º As Microrregiões de Planejamento, enquanto recortes territoriais das
Macrorregiões de Planejamento devem objetivar:
I - a eficiência no processo de organização das ações do setor público; e
II - a realização das vocações produtivas dos espaços microrregionais
combinada com a rede urbana.
Parágrafo único. Os municípios que integrarão cada Microrregião de
Planejamento estão presentes no Anexo Único desta Lei.
Art. 6º As Macrorregiões de Planejamento terão incorporadas em seu bojo
as seguintes Microrregiões de Planejamento:
I - Metropolitana: Metropolitana, Sudoeste Serrana e Central Serrana;
II - Norte: Nordeste e Noroeste;
III - Central: Centro-Oeste e Rio Doce; e
IV - Sul: Central Sul, Caparaó e Litoral Sul.
Art. 7º Ficam criados os Conselhos de Planejamento e Articulação Regional
- CPAR, como organismos consultivos e de participação social tendo como base
territorial as microrregiões a que se refere o artigo 4º.
Art. 8º Os Conselhos referenciados no artigo 7º serão regulamentados por
Decreto, de iniciativa do Poder Executivo.
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Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as alterações na
regionalização do Plano Plurianual de Aplicação – PPA 2012/2015 e leis
orçamentárias subsequentes, obedecendo ao disposto nesta Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogadas as Leis Ordinárias nº 5.120, de 30.11.1995, nº
5.469, de 22.9.1997, nº 5.849, de 17.5.1999 e nº 7.721, de 12.01.2004.
Palácio Anchieta, em Vitória, 26 de Dezembro de 2011.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
(D.O. de 28/12/2011)

Macrorregiões de Planejamento / Microrregiões de Planejamento
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PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES
Governador

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
Vice-Governador

REGIS MATTOS TEIXEIRA
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

MÁRCIO BASTOS MEDEIROS
Subsecretário de Estado de Orçamento

SABRINA CALIMAN TANAKA
Subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos

ANTÔNIO CARLOS AMORIM
Gerência de Programação e Controle Orçamentário

KETTINI UPP CALVI
Gerência de Normas e Sistemas de Gestão Orçamentária
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Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Orçamento

Gerência de Normas e Sistemas de Gestão Orçamentária
Gerência de Programação e Controle Orçamentário
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www.planejamento.es.gov.br
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