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APRESENTAÇÃO
Este relatório consolida o conjunto de informações colhidas junto à sociedade
capixaba no âmbito das Audiências Públicas do Orçamento 2017, cujo registro foi
realizado por meio da ferramenta online Orçamento em Rede.

Importante esclarecer que a redação das propostas apresentadas neste
relatório seguiu padrão adotado pela Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento (SEP), privilegiando clareza, concisão e estilo. Algumas das
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 1.245 contribuições colhidas.

As AUDIÊNCIAS PÚBLICAS são importantes instrumentos de presença do Governo
junto à sociedade. Com amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, elas
representam uma forma de participação e controle popular sobre a administração
pública. Visam, nesse contexto, a informar, promover o debate, esclarecer dúvidas e
questionamentos e, sobretudo, a ouvir opiniões e captar propostas de solução para
os principais desafios enfrentados pela sociedade no âmbito do Governo Estadual.

As propostas foram coletadas a partir das 10 microrregiões de planejamento do
Estado, de modo a subsidiar a administração estadual na elaboração da Lei
Orçamentária Anual (LOA) 2017 com questões sensíveis à população.

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

O cidadão que não pôde participar presencialmente, ou que não apresentou
oportunamente sua proposta nos encontros presenciais das 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.
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O site Orçamento em Rede (www.orcamento.es.gov.br) foi a plataforma
tecnológica que recepcionou o diálogo com a sociedade em torno dos desafios da
LOA 2017. Seu acesso pôde ser feito por meio de computadores e 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 37 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 cidadão destacava um desafio e tinha, ainda, a
opção de enviar uma proposta de solução, bem como apresentar de que forma ele
também poderia contribuir para resolução do desafio destacado. A escolha dos
temas, destaques dos desafios e registro de propostas e contribuições podia ser
repetida quantas vezes o cidadão desejasse.

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 seus orçamentos. A avaliação das propostas
levantadas levará em conta 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 junho e julho de 2016, Audiências Públicas como forma de ouvir a sociedade e
coletar suas contribuições para a elaboração do Orçamento 2017 (Lei Orçamentária
Anual de 2017 ou LOA 2017).

Uma das diretrizes estratégicas do Governo, destacada no Planejamento Estratégico
2015-2018, é o Governo em rede com a sociedade. Nesse sentido, e em
alinhamento com demais diretrizes deste Planejamento, a SEP lançou o site
Orçamento em Rede, ferramenta que subsidiou as Audiências Públicas do
Orçamento 2017.

Participaram das Audiências Públicas do Orçamento 2017 1.500 pessoas de 61
municípios, somando um total de 1.245 propostas. Ainda podemos apontar os 1.702
destaques aos desafios das microrregiões.

Apresentamos, a seguir, os resultados consolidados da participação da sociedade
nas Audiências Públicas do Orçamento 2017. Anexo a este relatório encontram-se
detalhadas a metodologia e também a dinâmica de trabalho realizada.

O gráfico I apresenta uma síntese da participação da sociedade nas Audiências
Públicas do Orçamento 2017, consideradas as suas contribuições em termos de
desafios destacados, organizados por área de resultados e microrregiões.
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GRÁFICO I - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE POR ÁREA DE RESULTADO E MICRORREGIÃO - DESTAQUES
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Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br
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Podemos observar que a área de resultado que obteve maior número de destaques
foi Meio Ambiente e Agricultura, com 18,21%. Em segundo lugar vem a Educação,
com 17,39%, seguida pela Saúde, com 11,99%.

Na área Meio Ambiente e Agricultura a microrregião com maior contribuição foi a
Metropolitana, com 24,84% do total dos destaques. Em segundo lugar, a
microrregião Sudoeste Serrana, com 15,48%, e em terceiro a Centro-Oeste, com
13,87%.

Na área de Educação a microrregião com maior número de destaques também foi a
Metropolitana, com 44,59%, seguida pela Centro-Oeste, com 11,15%, e pela Central
Serrana, com 10,14%.

Na área de Saúde a microrregião Metropolitana respondeu por 33,82% dos
destaques; a Central Serrana, por 19,61%; e a Centro-Oeste, por 11,15%.

Além de destacar os desafios mais relevantes a serem superados em sua
microrregião, o cidadão também podia apresentar propostas para sua superação. O
quadro I apresenta em ordem decrescente os desafios que receberam maior número
de propostas, considerando dados de todo o Estado. As Audiências Públicas do
Orçamento 2017 receberam um total de 1.245 propostas. Observa-se que o desafio
“Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, ligado à área de resultado
Infraestrutura Logística, recebeu o maior número de propostas. Ou seja, 9,48% das
propostas recebidas, totalizando 118 propostas. Em seguida, o desafio “Diminuir os
crimes contra a vida”, da área de resultado Segurança, Justiça e Defesa Social,
concentrou 8,51% das propostas, totalizando 106 propostas.
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QUADRO I: DEMONSTRATIVO GERAL DE PROPOSTAS POR ÁREA DE
RESULTADO E DESAFIO
ÁREA

DESAFIO

PROPOSTA

%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

118

9,48%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

106

8,51%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

86

6,91%

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública

63

5,06%

59

4,74%

58

4,66%

44

3,53%

44

3,53%

43

3,45%

42

3,37%

Meio Ambiente e
Agricultura
Saúde
Gestão Pública

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado
Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos
serviços de saúde especializada e mais
humanizados
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

Meio Ambiente e
Agricultura

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

Educação
Desenvolvimento
Urbano e Regional

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades

Desenvolvimento
Econômico

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

41

3,29%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

39

3,13%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

39

3,13%

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

38

3,05%

36

2,89%

33

2,65%

32

2,57%

29
29

2,33%
2,33%

24

1,93%

24

1,93%

22

1,77%

Saúde
Educação
Turismo, Cultura e
Esporte

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos
Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde
Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

Segurança, Justiça e
Defesa Social
Educação

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização
Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Gestão Pública
Educação
Saúde
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ÁREA
Desenvolvimento
Econômico

PROPOSTA

%

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

21

1,69%

Desenvolvimento Social

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

20

1,61%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

19

1,53%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

18

1,45%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

17

1,37%

Desenvolvimento Social Reduzir a extrema pobreza

15

1,20%

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

13

1,04%

Gestão Pública

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

13

1,04%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

12

0,96%

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

10

0,80%

10
9

0,80%
0,72%

8

0,64%

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

8

0,64%

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

3

0,24%

1.245

100%

Desenvolvimento
Urbano e Regional
Gestão Pública
Gestão Pública

DESAFIO

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
Integrar o Governo em rede com a sociedade
Aperfeiçoar a rede de atendimento
Desenvolvimento Social
socioeducativo
Saúde
Desenvolvimento
Urbano e Regional
TOTAL DE PROPOSTAS

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Ainda constata-se que o desafio “Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados
com a própria saúde”, da área de resultado Saúde, e “Aperfeiçoar a rede de
atendimento socioeducativo”, da área de Desenvolvimento Social, foram os menos
solicitados pela população. Obtiveram 0,64%, ou seja, 08 propostas, seguidos pelo
desafio “Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na Região
Metropolitana”, da área Desenvolvimento Urbano e Regional, com 0,24%, ou seja,
03 propostas.
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Durante o trabalho realizado, captamos a participação e as contribuições da
sociedade, em termos de propostas realizadas para a superação de desafios
destacados por microrregião e área de resultado. Seguimos apresentando esses
dados.

A distribuição microrregional das propostas por área de resultado está apresentada
do Gráfico II. O usuário do site podia realizar destaques nos desafios de governo
sem, contudo, realizar propostas. Isso explica a diferença numérica e de ordem
entre os desafios destacados e propostas realizadas.

A área de resultado que mais recebeu propostas da sociedade, em todo o Estado,
foi Meio Ambiente e Agricultura, com 19,68% do total de propostas. Em segundo
lugar, a Educação, com 15,26%, seguida pela Infraestrutura Logística, com 10,84%.

Na área Meio Ambiente e Agricultura a microrregião com maior contribuição foi a
Metropolitana, com 20,41% do total das propostas por área. Em segundo lugar, a
microrregião Centro-Oeste, com 18,37%, e em terceiro a Central Serrana, com
17,14%.

Na área de Educação a microrregião com maior número de propostas foi a
Metropolitana, com 48,42%, seguida pela Centro-Oeste, com 12,63%, e pela Central
Sul, com 12,11%.

Na área de Infraestrutura Logística a microrregião que apresentou mais propostas foi
a Central Serrana, com 22,96%, seguida pela Centro-Oeste, com 18,52%, e pela
Sudoeste Serrana, com 14,81%.
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GRÁFICO II - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE POR ÁREA DE RESULTADO E MICRORREGIÃO - PROPOSTAS

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br
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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
Segurança, Justiça e
Defesa Social

PROPOSTA

%

Diminuir os crimes contra a vida

7

18,92%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

5

13,51%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

5

13,51%

Saúde

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

4

10,81%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

2

5,41%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

2

5,41%

Desenvolvimento
Econômico

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

2

5,41%

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

2

5,41%

Reduzir a extrema pobreza
Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades

1

2,70%

1

2,70%

1

2,70%

1

2,70%

1

2,70%

Desenvolvimento Urbano
e Regional
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Urbano
e Regional

DESAFIO

Desenvolvimento Urbano Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
e Regional
subnormais e irregulares
Educação
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
Infraestrutura Logística
aeroportos e ferrovias
Turismo, Cultura e
Esporte

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

1

2,70%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

1

2,70%
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ÁREA
Gestão Pública

DESAFIO
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

PROPOSTA

%

1

2,70%

37

100,00%

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Nordeste as Audiências Públicas receberam um total de 37
propostas, sendo que o desafio “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de
resultado Segurança, Justiça e Defesa Social, recebeu maior quantidade de
propostas, um total de 7, equivalendo a 18,92% das contribuições recebidas. Em
seguida, o desafio “Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e
atividades produtivas”, da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura, com 5
propostas, equivalendo a 13,51% das contribuições recebidas.
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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

PROPOSTA

%

10

12,2%

Saúde

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

10

12,2%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

9

11,0%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas

6

7,3%

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

5

6,1%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

4

4,9%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

4

4,9%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

4

4,9%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

4

4,9%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

4

4,9%

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

3

3,7%

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

3

3,7%

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social

2

2,4%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares

2

2,4%

Infraestrutura Logística

DESAFIO
Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária
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ÁREA

DESAFIO

PROPOSTA

%

Desenvolvimento Social

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

2

2,4%

Melhorar o ambiente de negócios

2

2,4%

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

1

1,2%

Meio Ambiente e
Agricultura
Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

1

1,2%

Melhorar a qualidade do ar e da água

1

1,2%

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

1

1,2%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades

1

1,2%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

1

1,2%

Desenvolvimento
Econômico

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

1

1,2%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

1

1,2%

82

100,0%

Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento
Econômico

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Noroeste, as Audiências Públicas receberam um total de 82
propostas, sendo o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área
de resultado Infraestrutura Logística, a que recebeu maior quantidade de propostas,
um total de 10, equivalendo a 12,2% das contribuições. Em seguida, o desafio
“Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializados e mais
humanizados”, da área de resultado Saúde, com também 10 propostas.
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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
Meio Ambiente e
Agricultura

DESAFIO
Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

Infraestrutura Logística Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

PROPOSTA

%

25

16,45%

23

15,13%

Saúde

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

9

5,92%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

8

5,26%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

7

4,61%

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

7

4,61%

Diminuir os crimes contra a vida

6

3,95%

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

6

3,95%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

6

3,95%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades

5

3,29%

5

3,29%

5

3,29%

Segurança, Justiça e
Defesa Social
Educação

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública
Melhorar e fortalecer a gestão da escola

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

4

2,63%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

4

2,63%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

4

2,63%

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

3

1,97%

Educação
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ÁREA
Turismo, Cultura e
Esporte

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

PROPOSTA

%

3

1,97%

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

3

1,97%

Gestão Pública

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

3

1,97%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

2

1,32%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

2

1,32%

Desenvolvimento
Urbano e Regional
Saúde

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos
Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

2

1,32%

2

1,32%

Desenvolvimento
Econômico

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

2

1,32%

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

1

0,66%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

1

0,66%

1

0,66%

Desenvolvimento Social Reduzir a extrema pobreza
Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

1

0,66%

Desenvolvimento Social

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

1

0,66%

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

1

0,66%

152

100,00%

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Centro-Oeste, as Audiências Públicas receberam um total de 152
propostas, sendo o desafio “Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento
humano e atividades produtivas”, da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura,
o que recebeu maior quantidade de propostas, um total de 25, equivalendo a
16,45% das contribuições. Em seguida, o desafio “Ampliar e qualificar a
infraestrutura rodoviária”, da área de resultado Infraestrutura Logística, com 23
propostas, equivalendo a 15,13% das contribuições.·.
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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

DESAFIO

PROPOSTA

%

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

8

12,90%

7

11,29%

6

9,68%

Saúde
Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
Desenvolvimento Urbano
Ampliar a cobertura de saneamento básico
e Regional
Desenvolvimento
Econômico

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

5

8,06%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

4

6,45%

Saúde

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

4

6,45%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

4

6,45%

Melhorar a qualidade do ar e da água

3

4,84%

Melhorar o ambiente de negócios

2

3,23%

2

3,23%

2

3,23%

2

3,23%

Meio Ambiente e
Agricultura
Desenvolvimento
Econômico

Educação
Meio Ambiente e
Agricultura

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

2

3,23%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

2

3,23%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

2

3,23%

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

1

1,61%

Educação
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ÁREA

DESAFIO

PROPOSTA

%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

1

1,61%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

1

1,61%

1

1,61%

1

1,61%

1

1,61%

1

1,61%

62

100,00%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

Educação
Desenvolvimento Urbano
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
e Regional
Turismo, Cultura e
Esporte

Inovar e potencializar a economia dos setores
turístico, cultural e esportivo
TOTAL DE PROPOSTAS

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Rio Doce, as Audiências Públicas receberam 62 propostas, sendo o
desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área de resultado
Infraestrutura Logística, foi o mais destacado, com 8 propostas, equivalendo a
12.90% das contribuições. Em seguida, o desafio “Melhorar a gestão do Sistema de
Saúde”, da área de resultado Saúde, com 07 propostas, equivalendo a 11,29% das
contribuições.
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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

DESAFIO

Infraestrutura Logística Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

PROPOSTA

%

31

19,02%

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

16

9,82%

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública

14

8,59%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

13

7,98%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

12

7,36%

Saúde

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

12

7,36%

9

5,52%

8

4,91%

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

7

4,29%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

6

3,68%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

4

2,45%

Desenvolvimento Social

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

4
3

2,45%
1,84%

3
3

1,84%
1,84%

2

1,23%

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

Desenvolvimento Social
Desenvolvimento
Econômico
Saúde
Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico
Diminuir os crimes contra a vida

Reduzir a extrema pobreza
Atrair e promover novas oportunidades de
negócios para geração de emprego e renda
Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
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ÁREA
Educação

DESAFIO

PROPOSTA

%

2

1,23%

2
2

1,23%
1,23%

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos
Educação
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
Aperfeiçoar a rede de atendimento
Desenvolvimento Social
socioeducativo
Gestão Pública

2

1,23%

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

2

1,23%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades

1

0,61%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

1

0,61%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

1

0,61%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

1

0,61%

1
1
163

0,61%
0,61%
100,00%

Turismo, Cultura e
Esporte
Gestão Pública

Inovar e potencializar a economia dos setores
turístico, cultural e esportivo
Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
TOTAL DE PROPOSTAS

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Central Serrana as Audiências Públicas receberam um total de 163
propostas, sendo o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área
de resultado Infraestrutura Logística, o que recebeu maior quantidade de propostas,
um total de 31, equivalendo 19,02% das contribuições. Em seguida, o desafio
“Melhorar a qualidade do ar e da água”, da área de resultado Meio Ambiente e
Agricultura, com 16 propostas, equivalendo 9,82% das contribuições.

23

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

DESAFIO

PROPOSTA

%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

20

20,62%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

11

11,34%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

10

10,31%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

8

8,25%

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

6

6,19%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

6

6,19%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

5

5,15%

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

4

4,12%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

4

4,12%

Desenvolvimento Social

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

3

3,09%

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

3

3,09%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

2

2,06%

24

ÁREA

DESAFIO

PROPOSTA

%

Desenvolvimento
Econômico

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

2

2,06%

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

2

2,06%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

2

2,06%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

1

1,03%

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

1

1,03%

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

1

1,03%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

1

1,03%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

1

1,03%

Saúde

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

1

1,03%

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

1

1,03%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

1

1,03%

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

1

1,03%

97

100,00%

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Sudoeste Serrana, as Audiências Públicas receberam 97 propostas,
sendo o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área de
resultado Infraestrutura Logística, foi o que recebeu maior quantidade de propostas,
um total de 20, equivalendo a 20,62% das contribuições. Em seguida, o desafio
“Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado”, da área de resultado Meio
Ambiente e Agricultura, com 13 propostas, equivalendo a 11,34% das contribuições.
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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 Sul
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
Segurança, Justiça e
Defesa Social

DESAFIO

PROPOSTA

%

Diminuir os crimes contra a vida

16

11,94%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

13

9,70%

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

10

7,46%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

10

7,46%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

9

6,72%

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

8

5,97%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

6

4,48%

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

5

3,73%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

5

3,73%

Infraestrutura Logística Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

5

3,73%

Saúde

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

5

3,73%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

5

3,73%

Desenvolvimento
Econômico

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

4

2,99%

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

4

2,99%
26

ÁREA
Desenvolvimento
Urbano e Regional
Desenvolvimento
Social
Educação
Segurança, Justiça e
Defesa Social

DESAFIO
Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

PROPOSTA

%

3

2,24%

Reduzir a extrema pobreza

3

2,24%

Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

3

2,24%

3

2,24%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

3

2,24%

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

2

1,49%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades

2

1,49%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

2

1,49%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

2

1,49%

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

2

1,49%

Desenvolvimento
Social

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

1

0,75%

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

1

0,75%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

1

0,75%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

1

0,75%

134

100,00%

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Central Sul, as Audiências Públicas receberam 134 propostas,
sendo o desafio “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de resultado de
Segurança, Justiça e Defesa Social, o que recebeu maior quantidade de propostas,
um total de 16, equivalendo a 11,94% das contribuições. Em seguida, o desafio
“Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado”, da área de resultado Meio
Ambiente e Agricultura, com 13 propostas, equivalendo a 9,7% das contribuições.
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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
Segurança, Justiça e
Defesa Social

PROPOSTA

%

Diminuir os crimes contra a vida

11

26,83%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

6

14,63%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

3

7,32%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

3

7,32%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

2

4,88%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

2

4,88%

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

2

4,88%

Desenvolvimento
Econômico

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

1

2,44%

Desenvolvimento
Urbano e Regional
Gestão Pública

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares
Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

1

2,44%

1

2,44%

1

2,44%

Gestão Pública

DESAFIO

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

1

2,44%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

1

2,44%

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

1

2,44%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

1

2,44%
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ÁREA
Meio Ambiente e
Agricultura

DESAFIO
Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

PROPOSTA

%

1

2,44%

Saúde

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

1

2,44%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

1

2,44%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

1

2,44%

41

100,00%

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Litoral Sul, as Audiências Públicas receberam 41 propostas, sendo
o desafio “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de resultado de Segurança,
Justiça e Defesa Social, o que recebeu maior quantidade de propostas, um total de
11, equivalendo a 26,83% das contribuições. Em seguida os desafios “Ampliar e
qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área de resultado Infraestrutura Logística,
com 06 propostas, equivalendo a 14,63% das contribuições.
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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
Segurança, Justiça e
Defesa Social

DESAFIO

PROPOSTA

%

Diminuir os crimes contra a vida

7

16,67%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

6

14,29%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

4

9,52%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

4

9,52%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

3

7,14%

Desenvolvimento
Econômico

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

2

4,76%

2

4,76%

Desenvolvimento Urbano Reduzir o déficit habitacional e os
e Regional
aglomerados subnormais e irregulares

Gestão Pública

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

2

4,76%

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social

2

4,76%

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas

2

4,76%
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ÁREA
Desenvolvimento
Econômico

DESAFIO

PROPOSTA

%

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

1

2,38%

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho

1

2,38%

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

1

2,38%

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

1

2,38%

Desenvolvimento Social

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

1

2,38%

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

1

2,38%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

1

2,38%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária

1

2,38%

42

100,00%

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br

Na microrregião Caparaó, as Audiências Públicas presenciais receberam 42
propostas, sendo os desafios “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de
resultado Segurança, Justiça e Defesa Social, o que recebeu maior quantidade de
propostas, com 07, equivalendo a 16,67% 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 06 propostas, equivalendo a 14,29% das contribuições.
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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
Segurança, Justiça e
Defesa Social

DESAFIO
Diminuir os crimes contra a vida

Desenvolvimento Urbano Diminuir o tempo de deslocamento das
e Regional
pessoas nas cidades

PROPOSTA

%

36

8,28%

32

7,36%

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

30

6,90%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

23

5,29%

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

21

4,83%

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

21

4,83%

Desenvolvimento
Econômico

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

19

4,37%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

18

4,14%

17

3,91%

16

3,68%

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos
Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

15

3,45%

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

14

3,22%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

13

2,99%

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

12

2,76%

Saúde

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

12

2,76%

Educação
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ÁREA

DESAFIO

PROPOSTA

%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

9

2,07%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

9

2,07%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

9

2,07%

Melhorar a qualidade do ar e da água

9

2,07%

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
Ampliar a proteção social e a garantia dos
direitos humanos aos segmentos vulneráveis

8

1,84%

8

1,84%

8

1,84%

8

1,84%

8
8

1,84%
1,84%

6

1,38%

6

1,38%

5

1,15%

5

1,15%

Melhorar o ambiente de negócios

5

1,15%

Integrar o Governo em rede com a sociedade
Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

5

1,15%

4

0,92%

4

0,92%

4

0,92%

Desenvolvimento Urbano Reduzir a vulnerabilidade da população aos
e Regional
alagamentos na região metropolitana

3

0,69%

Desenvolvimento Urbano
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
e Regional

3

0,69%

Desenvolvimento Urbano
Ampliar a cobertura de saneamento básico
e Regional

2

0,46%

435

100,00%

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

Aprimorar a transparência das informações e
os canais de comunicação com o Governo, bem
como prevenir e combater a corrupção
Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização
Melhorar e fortalecer a gestão da escola
Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias
Reduzir a extrema pobreza
Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

Desenvolvimento Urbano Universalizar a destinação adequada dos
e Regional
resíduos sólidos urbanos
Desenvolvimento
Econômico
Gestão Pública
Meio Ambiente e
Agricultura

Desenvolvimento Urbano Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
e Regional
subnormais e irregulares
Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2017. Site www.orcamento.es.gov.br
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Na microrregião Metropolitana, as Audiências Públicas receberam um total de 435
propostas, sendo o desafio “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de resultado
Segurança, Justiça e Defesa Social, o que recebeu maior quantidade de propostas,
um total de 36, equivalendo a 8,28% das contribuições. Em seguida, o desafio
“Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades” da área de resultado
Desenvolvimento Urbano e Regional, com 32 propostas, equivalendo a 7,36% das
contribuições.
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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 Segurança, Justiça e Defesa Social e
o desafio “Diminuir os crimes contra a vida” obtiveram maior destaque e número de
propostas. Seguido da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura e do desafio
“Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades
produtivas”.

A Microrregião Noroeste apresentou cenário diferente. Recebeu maior destaque a
área de resultado Infraestrutura Logística e o desafio “Ampliar e qualificar a
infraestrutura rodoviária”, 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 Centro-Oeste 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 Infraestrutura Logística e do desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária”.

Na microrregião 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 “Melhorar a gestão
do Sistema de Saúde”.

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 “Melhorar a qualidade do ar e da água”.
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Na Microrregião Sudoeste Serrana a área de resultado Infraestrutura Logística e o
desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária” obtiveram maior destaque e
número de propostas. Seguido da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura e o
desafio “Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado”.

Na Microrregião Central Sul a área de resultado Segurança, Justiça e Defesa Social
e o desafio “Diminuir os crimes contra a vida” obtiveram maior destaque e número de
propostas. Seguido da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura, e o desafio
“Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado”.

Na Microrregião Litoral Sul a área de resultado Segurança, Justiça e Defesa Social e
o desafio “Ampliar a cobertura de saneamento básico” obtiveram maior destaque e
número de propostas. Seguido da área de resultado Infraestrutura Logística e o
desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”.

Na Microrregião Caparaó a área de resultado Segurança, Justiça e Defesa Social
“Diminuir os crimes contra a vida” 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 Metropolitana a área de resultado Segurança, Justiça e Defesa
Social e o desafio “Diminuir os crimes contra a vida” obtiveram maior destaque e
número de propostas. Seguido da área de resultado Desenvolvimento Urbano e
Regional e o desafio “Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades”.
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3 RESULTADO GERAL: CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE POR
AREA DE RESULTADO E MICRORREGIÕES
A seguir apresentamos a relação completa das propostas apresentadas pela
sociedade, por área de resultado, microrregiões e desafios.
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Desenvolvimento Econômico
Caparaó
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Implantar na região de Alegre um centro de treinamento e análise relacionado à indústria de alimentos.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Criar uma incubadora de empresas na região e um parque tecnológico. Regulamentar / treinar /

facilitar o registro de atividades agroindustriais de pequeno porte.
- É preciso estudar a cidade e analisar as possibilidades dos segmentos de empresas e indústrias que

poderão ser atraídos.

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Criar espaços onde o cidadão tenha toda a estrutura para abrir e regularizar o seu negócio. Criar feiras

de oportunidade, criar um marco único com todas as regras para os pequenos empresários.

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

- Incentivos e isenções a micro e pequenas empresas, concedidas somente a grandes empresas.

- Agroindústria para processamentos de nossos hortifrutigranjeiros.
- Estabelecer uma rede de atuação entre estado e municípios no fortalecimento do empreendedorismo,

através de incentivos técnico e financeiro criando agências de desenvolvimento.

Central Sul
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Criar "Polo Industrial" no extremo sul capixaba (divisa com estado do Rio de Janeiro) criando

incentivos voltados à atrair novos investimentos, aproveitando a logística do local.

- Continuidade e ampliação de incentivos (financeiros e outros) ao desenvolvimento da ciência e

tecnologia em nosso Estado.
- Melhorar e ampliar nosso porto, abertura novo porto.
- Viabilizar e fomentar ideias inovadoras.

- Fortalecer a agricultura sustentável na região sul através de investimentos na capacitação de

agricultores e em pesquisa.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Implantação de uma Incubadora de Empresas de Base Tecnológica em Cachoeiro de Itapemirim.
- Novos editais de programa de iniciação científica.

- O Estado incentivar de perto as oportunidades de negócio, ajudando a Prefeitura.
- Investir em políticas públicas que identifiquem e fomentem os negócios, com atenção especial às

potencialidades de cada região.

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios
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- Ampliar a oferta de bolsas via FAPES, para PIBIC, PIBIT, PIBIC Jr e outros editais mais fomentando a

pesquisa, inovação, ciência e tecnologia no Estado.

- Simplificação de leis tributárias e ensino das práticas de negócios em cursos do ensino regular.

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Empresas públicas e privadas trabalhar sistema de escala de revezamento de 12 horas de trabalho

por 36 horas de descanso. Empregado que optar pode optar por 3 tipos de férias.

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

- Convencer empresas públicas e privadas para gerar emprego e renda adotar novo sistema de carga

horária sair do sistema de 8 horas diárias e 44 horas semanais.

- Resolver as estruturas logísticas.
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Promover a política de incentivos fiscais para investimentos na região de Colatina, de forma equitativa.

Consequente aumento do nível de emprego na região.

Litoral Sul
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Fortalecer o INCAPER para auxiliar e elevar o patamar da agricultura familiar, pois é um setor

importante para o estado todo, porque é ele que leva alimentos saudáveis para as cidades.

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

- O Litoral sul capixaba é grande produtor de pescado e há boas condições de cultivo de ostras e

mariscos. Implantar um centro de desenvolvimento da pesca em mar aberto e o cultivo de mariscos e
ostras.

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Criar condições de melhoria na malha viaria da região Metropolitana.
- Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do ES.
- Melhorar a pesquisa em Inovação e Tecnologia, via bolsas e incentivos.

- Incentivar o desenvolvimento de tecnologia própria e regional.
- Gerar/duplicar emprego e renda, adotar nova escala trabalho, empresas publicas e instituições

financeiras (bancos) de segunda a sábado, escala de 12 horas trabalho e até 36 horas descanso. 4/3
hs.

- Elaboração e implantação de projeto de iluminação para 3ª Ponte por meio de parcerias público

privada com a finalidade de torná-la marco referencial da paisagem e cartão postal do mundo, de
Vitória e Vila Velha.

- Convocar empresários, sindicatos, empresas públicas e privadas, adotar em nosso estado nova carga

horária de trabalho, escala de 12 / 36 empresa publica e instituição financeira: de segunda a sabado.

- Propor a todos os municípios da microrregião que aprovem leis que incentivem a contratação de

pessoas qualificadas (mestres e doutores) pelas empresas de base tecnológica e também fixando-as
na região. Propor leis que concedam incentivos fiscais à e...
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- Estimular e promover obras de melhoria da infraestrutura logística do Estado, como reformas

portuárias, do aeroporto e das rodovias.

- Redução da carga tributária que está bem elevada e o ES está perdendo empresas que estão

mudando para outros estados ou reduzindo atividades no ES.
- Aumentar o desenvolvimento científico e tecnológico do ES.

- Com a posição geográfica privilegiada que o estado possui, é dificil entender o fato de sermos

considerados nordeste em se tratando de ciencia e tecnologia.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Divulgar as potencialidades do Estado do Espírito Santo em âmbito nacional, em especial para as

empresas de médio porte em expansão no cenário nacional.

- Mudar a CEASA para um local maior e mais adequado e construir no local Centros de Convenções,

hotéis e comércio, atraindo pessoas de mais alto poder aquisitivo para o município.

- Fomentação de criação de cooperativas, incluindo orientação para exportação dos produtos e busca

de mercado interno.
- Fomentar projetos de desenvolvimento de Alta Tecnologia no ES, em setores como Aeroespacial,

Robótica e Biomedicina, via FAPES/SECTI e SEDES. Alta Tecnologia atrai investimentos, gera
emprego e renda.

- Aumentar o apoio a Pesquisa e Desenvolvimento para desenvolvimento de novas tecnologias e

produtos para as empresas capixabas.
- Criação de um parque industrial(não poluente) na região de Guarapari com apoio da FINDES visando

a diversificação das ofertas de emprego e geração de renda.

- Buscar nas escolas de ensino EJA pessoas com perfil para iniciar pequenas empresas e dar incentivo

economico e fiscal aos mesmos.
- Implementar o Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo.

- Desenvolver nas crianças, alunos da rede pública estadual, o espírito empreendedor. Através de

projetos de extensão nas escolas, por exemplo.

- Desenvolver nas crianças, alunos da rede pública estadual, o espírito empreendedor através de

projetos de extensão nas escolas, por exemplo.

- Política pública para o primeiro emprego.
- O investimento em ciência e tecnologia contribui para o estabelecimento de um nicho de

desenvolvimento tecnológico capaz de atrair empresas cujos serviços são altamente especializados e
inovadores.

- Organizar feiras de alimentos prontos e outros materiais que poderão ser sugeridos e produzidos pela

comunidade - bairro Morada da Barra.
- implementar nas escolas educação para o empreendedorismo da educação infantil ao ensino superior.
- A introdução de política pública que incentive o desenvolvimento de negócios de impacto sociais como

alternativa para um crescimento econômico mais equitativo, justo e inclusivo.

- Atrair empresas voltadas para as atividades que o Estado tenha aptidão, com incentivos fiscais.

- Incentivo à ciência, tecnologia e inovação.
- Somente com redução de carga tributária e revisão do sistema tributário para simplificar os negócios e

reduzir obrigações acessórias o ES sairá na frente de outros Estados.

- Ampliação de Programas de Financiamento. Pesquisas, principalmente tecnológicas, serão as

responsáveis pelo desenvolvimento do estado e gerarão novas oportunidades.

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Simplificar o regulamento do ICMS, substituição tributária e pautas - Reduzir alíquotas e valores de

pautas por causa da crise e saída de empresas do ES.
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- Financiar novas empresas com juros de 6% ano, exemplo R$1.000,00 240 paracelas de 6 mil reais

mensais, garantia imovel/veiculo, gerar emprego e renda.
- Agilizar a construção de um aeroporto internacional.

- Estabelecer política de incentivo ao empreendedorismo, de manutenção das empresas estabelecidas

e de informatização, desburocratização e agilidade para registro de nova empresa e outras solicitações.

- Ampliar o orçamento para a FAPES.

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

- Fomentar a o micro empresario e o emprendedorismo.
- Fomentar a o micro empresario e o emprendedorismo.

Noroeste
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Interiorizar a implantação das plantas industriais.
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- O ES possui boa capacidade de produzir energia elétrica por meio da captação de energia solar.

Estimativa de 5KWh/m2.dia. Criar programa de incentivo para proprietários rurais produzir e vender
energia.

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Melhorar acesso ao credito, melhorias nas politicas fiscais, incentivo a micro e pequena empresa.
- Melhorar acesso ao credito, melhorias nas politicas fiscais, incentivo a micro e pequena empresa.

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

- Incentivar com isenção de impostos para empresas se instalarem no estado.

- Investimento financeiro para o microempreendedor individual, com melhores taxas de juros de

empréstimos e melhores prazos para pagamento.

- Minha proposta é para que seja montado em Linhares um ponto turístico, ou mesmo um grande

evento anual, que atraia pessoas do mundo inteiro.
- Tornar o Hospital Santa Rita um Hospital regional.
- Explorar o pontecial industrial , principalmente nos municípios cortados pela BR 101.
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Minha proposta é para que nosso governador retorne com o auxílio alimentação, corrigido, para os

funcionários da saúde, assim como a insalubridade. Com isso o servidor vai investir no comércio.

- O pagamento do ticket alimentação e insalubridade aos servidores públicos estaduais.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
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- Vinda de novas empresas para o município de Domingos Martins iria garantir a queda no desemprego,

também evitaria que pessoas que moram no município tivessem que se deslocar para trabalhar em
outros.

- Motivar criação de novos negócios em todo o Estado.
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Desenvolvimento Social
Caparaó
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

- Aumentar o incentivo econômico voltado para programas específicos para atender principalmente às

MULHERES. Exigir da municipalidade a contratação de profissionais para atender a essa demanda.

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Incentivar a produção de projetos turísticos/culturais que construam processos de inclusão da

população nestes 2 mercados.

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

- Criação de Superintendência Regional de Assistência Social para atender as demandas dos

municípios.

- Criação de CRAS itinerantes para atender as localidades mais distantes em virtude das grandes

extensões territoriais dos municípios da região Central Serrana.

- Reduzir a pobreza no município com a construção de Casas Populares.
- Criação de CRAS itinerantes para atender as localidades mais distantes em virtude das grandes

extensões territoriais dos municípios da região Central Serrana.

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Cofinanciar equipes para execução das Medidas Socioeducativas nos municípios da Região Central

Serrana.
- Criação de um sistema de informação entre o judiciario e os setores responsáveis pela execução das

medidas socioeducativas.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Garantir recursos para reduzir a extrema pobreza.

- Maior controle ao conceder um beneficio, pois muitas das vezes pessoas que realmente necessitam

não possuem acesso, e outras que não necessitam usufruem deste beneficio.

- Ampliação do cofinanciamento para reduzir a extrema pobreza.

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

- Fortalecimento da política pública de segurança alimentar e nutricional com a inclusão do pescado na

ordem do dia da alimentação de qualidade, beneficiando assim as pescadoras/res artesanais.

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Criação de restaurantes populares. Criação de programas de profissionalização.
- Criação de restaurantes populares. Criação de programas de profissionalização.

- Oferecer oportunidade de inclusão social as pessoas, dar ajuda mas com desenvolvimento delas.

visando esta serem futura empreendedora e geradora da sua própria renda.
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Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

- Cras volante para atender a população rural. Colatina é um município muito grande e muitas pessoas

vivem na roça vivendo da agricultura familiar, temos que ter um olhar direcionados a essas pessoas.

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Levantar, por Município, as famílias em situação de risco; Identificar as demandas da comunidade,

para então definir o tipo de atendimento socioeducativo.

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Dar oportunidade ao trabalho informal.

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

- Aumentar políticas públicas para o segmento LGBT, bem como para a Igualdade racial. Onde seu

público vem sendo moralmente atacado diariamente.

- Aumentar as politicas públicas para o segmento LGBT, bem como casas de apoio aos Transsexuais,

Lésbicas, Bissexuais, enfim, ao público em vulnerabilidade social.

- Ampliação de repasse dos recursos destinados à politica de Assistência Social.

- Ampliação de repasse dos recursos destinados à politica de Assistência Social.
- Ampliar o cofinanciamento dos Municípios para a Assistência Social.

- Promover a Qualificação profissional da população de travestis e transsexuais visando garantir a

inserção da mesma no mercado formal de trabalho para, assim, tira-la do Ranking nacional da
violência.

- Garantir o cofinanciamento estadual para a Rede de Proteção Social de Alta Complexidade.

- Criar um programa de redirecionamento de carga horária de trabalho aos servidores públicos

estaduais, para dedicarem-se ao trabalho de ressocialização e cuidar de crianças em casas de
acolhida.

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Garantir mais educação esporte e laser para as unidades atendidas pela socioeducação.
- Oferecer mais vagas na área de educação para os jovens. Potencializar as Unidades de

socioeducação com cursos profissionalizantes EJA e PRONATEC.

- Melhorar investimento por parte do governo em políticas públicas básicas, como educação e saúde;

fortalecimento de vínculos para que os adolescentes não cheguem ao sistema socioeducativo.
Investimento.

- Construção de mais unidades socioeducativas nas Regiões Metropolitana e Norte, construção de mais

unidades de Semiliberdade; investimento nas medidas socioeducativas em meio aberto.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Política para priorizar o acesso de pessoas em situação de risco ao mercado de trabalho, à educação

em todos os seus níveis, à moradia e à alimentação equilibrada. Reduzir a criminalidade reflexamente.

- Criar uma política compensação financeira para que famílias em situação de extrema pobreza

mantenham os filhos na escola, e de acordo com as frequência, notas e atividades aumente a
compensação.
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- Investindo mais na formação dos pequenos empreendedores, continuar com o programa de

habilitação gratuito, oferecer cursos tecnicos para quem nao terminou seu ensino médio e abrir os
créditos para PME.

- Melhor distribuição da Bolsa Família; trabalhar na infra-estrutura; estímulo e cursos de

empreendedorismo; Bonificação para comunidade que esteja sem lixos; Distribuição de alimentos
necessários; etc.

- Proporcionar cursos profissionalizantes as pessoas em risco social.
- Criar programa de incentivo ao emprego e geração de renda para esta população.

Nordeste
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza

- Promovendo cursos de permacultura formando assim no cidadão a autosustentabilidade.

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

- Aumentar os recursos para ops equipamentos do Cras e Creas para que possam ser oferecidas

oficinas de emprego e geração de renda. Isso diminuindo a burocracia para a contratação dos serviços.

- Um Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS implantado por município.

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

- Construção de Casa Mortuária em Serra Pelada - Município de Afonso Cláudio.

- Destinar recursos, aos municípios por meio de convênio para casa de assistência aoss idosos.
- Construção de Casa Mortuária em Serra Pelada - Município de Afonso Cláudio.
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Reformar a Quadra de Esportes de Serra Pelada - Afonso Cláudio.
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Desenvolvimento Urbano e Regional
Caparaó
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Estimular a criação na região de uma empresa de construção rápida (pré-moldados de concreto ou

madeira), estimular loteamentos novos para oferecer mais lotes regularizados. Financiar os projetos.
- Estimular a criação na região de uma empresa de construção rápida (pré-moldados de concreto ou

madeira), estimular loteamentos novos para oferecer mais lotes regularizados. Financiar os projetos.

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Implantar barragens para acúmulo de água para abastecimento humano nos municípios atingidos por

crise hídrica.

- Levar o saneamento básico para as vilas do município bem como ampliação na sede. Necessitamos

de tratamento de esgoto e água em vários locais do município.

- Sanear o esgoto da sede do município e vilas de rio Possmoser, São João de Garrafão, Belem,

Caramuru, Recreio e Santa Luzia.
- Sanear o esgoto da sede do município e vilas de rio Possmoser, São João de Garrafão, Belem,

Caramuru, Recreio e Santa Luzia.
- Urbanização de vilas, ruas, etc. da região urbana e rural, com implantação de rede de esgoto, água

tratada e captação das águas da chuva, bem como o reaproveitamento e armazenamento das
mesmas.

- Cobrar dos municípios das microrregiões a elaboração dos Planos Municipais de saneamento Básico

aprovando seus planos de metas como forma de definir o plano de investimento no setor.
- Sanear o esgoto da sede do município e vilas de rio Possmoser, São João de Garrafão, Belem,

Caramuru, Recreio e Santa Luzia.
- Ampliar a cobertura de tratamento de esgoto no município de Santa Maria de Jetiba.
- Devido à crise hídrica sugiro que se crie projetos para todos os municípios para sanar as questões de

esgotos sendo lançados para os cursos hídricos e solo.

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Contruçao do asfalto ligando Alto Jatibocas a Itarana sede.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Sinalização horizontal e vertical na sede do município.
- Construção de anel viário nas três Santas: Maria, Teresa e Leopoldina.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Estabelecer regiões destacando os municípios mais centrais de cada uma delas, com financeiro a

particulares que queiram investir na estrutura para recebimento de resíduos.

- Implantar um Sistema de coleta apropriada, para fazer a separação dos resíduos, focando na coleta

seletiva.
- Implantar para as associações a rede de comercializações de resíduos que forem triados por eles.

- Aumento dos pelvis em todo o município.
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Central Sul
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Os municípios precisam de projetos para saneamento. Se cada gestão fizer 30%, em 3 mandatos todo

país será saneado.

- Construção de um reservatório de água a montante da sede do município de Castelo para prevenir

futuros problemas com a crise hídrica e consequentemente falta dágua para a população.

- Aumento de investimento do Estado na área de saneamento básico, principalmente Esgotamento

Sanitário.

- Ampliar no municipio do interior.

- Captar os recursos e aplicá-los de forma sábia, punindo aqueles que agem de forma errada.
- Complementação da cobertura de tratamento de esgoto no município de Castelo.
- Os municípios precisam de projetos para saneamento. Se cada gestão fizer 30%, em 3 mandatos todo

país será saneado.

- Criar mecanismos para construção de unidades de tratamento de água e esgoto no interior do

município de Castelo e outros.

- Construção de um reservatório de água a montante da sede do município de Castelo para prevenir

futuros problemas com a crise hídrica e consequentemente falta d'água para a população.

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Promover uma melhoria na qualidade do transporte público e alternativas de deslocamento sem a

utilização de veículo motorizado (Ex: Bicicletas).

- Pensar em políticas públicas que beneficiem o transporte público de qualidade e a locomoção por

meio de bicicletas. Na Região da Grande Vitória, considerar atividades que realmente impactem.

DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- A BR 101 sul tem um dos 10 trechos mais perigosos do País. Precisamos urgente de intervenção para

colocação de radares e redutores de velocidade.

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Doação aos municípios de carro compactador, evitando a terceirização e valor altíssimo do serviço

para o município.

- Promover a coleta seletiva de lixo na área rural e urbana. Instalar depósitos móveis de lixo em pontos

estratégicos da cidade. Criação de empresa público-privada para reciclagem de lixo.

- Programa de investimento nos municipios do interior.

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Construir sistema de tratamento de esgoto no município de Alto Rio Novo, Pancas e municípios de

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

- Construção do Anel Viário Sul.

- Construção do Terminal de Integração de Linhas Urbanas de Colatina.
- Construção de Novo Terminal Rodoviário Interurbano.
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- Construção de nova ponte em COLATINA entre o lado Sul e o lado Norte da cidade.

- Incentivar os transportes modais.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Regionalização de usinas recicláveis.
- Coleta seletiva de lixo por microrregiões da cidade de Colatina.

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

- As prefeituras devem fiscalizar e legalizar os terrenos que as pessoas adquirem, desburocratizar esse

processo.

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Investimento maciço em obras de saneamento, feitas de forma responsável. Investir em saneamento é

economizar em saúde.

- Acabar definitivamente com todos os "valões" que cortam a Grande Vitória, dando um tratamento

especifico a eles.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Implantação do sistema de transporte aquaviário.
- Construir 3ª faixa na reta do aeroporto para melhorar o fluxo de veículos no local.
- Criar corredores exclusivos de ônibus nas vias onde no trânsito é maior.

- Implantação de aquaviário, ligando os município da Grande Vitória.
- Implantação de Aquaviário, VLT, Transcol com ar condicionado, ciclovias nas grande avenidas,

retirada da mureta da 3ª ponte e transformar em faixa móvel, colocar pedágio em Vila Velha também.

- Formação de consórcio público ou privado, com acompanhamento do poder público, para viabilizar a

implantação imediata do projeto do BRT na Região Metropolitana.

- Criar novas linhas expressas no transcol que realizem apenas embarques e desembarques nos

terminais.
- Implantação do VLT em parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), interligados

com o Sistema Transcol em toda Grande Vitória.

- Onde estão as obras de melhoria dos transportes? Nosso estado está muito atrasado, veja SP, RJ,

MG, todas as capitais têm metrô, condições melhores. Somos o PIOR do Sudeste e dinheiro não falta.

- Implantação do Aquaviário.
- Implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) haja vista que a região metropolitana possui

condições geográficas propícias para esse tipo de transporte.

- Eliminar o monopólio do TRANSCOL.

- Nessa área tem que haver incentivo para vans escolares; transp. alternativos legalizados, por fim,

transporte coletivo. Subsídio como financ. com carência no BANDES; aproveitar a fabr. de ônibus do
norte.

- Implantação do VLT na região metropolitana, haja vista as condições geográficas propícias da região.
- Integração do sistema municipal de transporte coletivo de Vitória ao Transcol.
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- Precisa ser criada uma alça (viaduto) na frente do Hospital Apart na Serra. Além disto, criar nova faixa

na reta do aeroporto.
- Realizar um estudo para promover sincronia nos semáforos.

- Reativar o transporte aquaviário em Vitória, Vila Velha e Cariacica.
- Reativar o transporte aquaviário em Vitória, Vila Velha e Cariacica.
- Retorno do projeto do VLT e reajuste da malha viária da Grande Vitória.

- Retorno do transporte aquaviário.
- Retorno do transporte aquaviário.

- Monitoramento nos terminais da CETURB, aumento das linhas de ônibus, implementação de projeto

de veículo leve sobre trilhos na região metropolitana e reativação do cais das barcas.

- Incentivar o uso das bicicletas com a criação de bicicletários, ciclovias, campanhas de conscientização

no trânsito e com incentivos a funcionários que utilizarem esse meio de transporte.

- Implantar sistema de barcas entre Vila Velha, Vitória e Cariacica.
- Implantar sistema de "rodízio" de placas de carro nos municípios da Grande Vitória, a exemplo de

outras regiões metropolitanas.

- Investir no transporte público e transporte alternativo.
- Investir em ciclovias nas áreas mais populosas e melhoria no transporte público.

- Construir ciclovias sinalizadas e iluminadas na Darly Santos e Terceira Ponte.
- Construção de ciclovia na Terceira Ponte.
- Apostar nas ciclovias, diminuindo os veículo trafegando e a emissão de poluentes na atmosfera.

Aprimorar os transportes rodoviários coletivos. Apostar em outros meios de transporte coletivos.

- Melhoria do transporte público através da implantação de uma malha ferroviária para o deslocamento

entre as cidades, integrada com o sistema transcol, além da construção de viadutos.

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

- Ocupar as áreas alagáveis com parques urbanos.

- Proposta de uma Política efetiva de gestão das bacias hidrográficas.
- Construção de galeria na rua rio grande do sul em Boa Sorte, Cariacica, onde a Cesan desagua suas

aguas. Construção de uma bomba elevatória no Bairro Vale Esperança que é um conjunto da antiga
Cohab.

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

- Recuperar imóveis desativados para que retomem sua função social, principalmente, para moradias

populares.
- Aumentar a construção de conjuntos habitacionais verticalizados em regiões centrais dos municípios,

reduzindo a utilização de áreas "virgens", longe das áreas de serviço e comércio.

- Inserir incentivos para a inserção da habitação social em empreendimentos habitacionais privados,

"cota social", a exemplo do PDU de São Paulo.

- Definir novas áreas de ZEIS nos Municípios.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Melhoria da vias urbanas de circulação e sinalização.

- Implantação de "motovias" nas vias de maior circulação da região metropolitana.
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- Construção de ciclovias na Darly Santos e Terceira Ponte.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Criação de centros de triagem de residuo sólido e campanhas de conscientização da separação do

lixo.
- Apoiar os Municípios na Implantação das Coletas seletivas.
- É urgente investimento em coleta seletiva para destinação adequada de certos tipos de resíduos

(lâmpadas, pilhas, baterias, etc.) e em informação à população. Ecoposto como está, não resolve!

- Implantar programa de reciclagem universal obrigatório em condomínios, novos empreendimentos e

grandes empresas.
- Conscientizar por meio de placas e exigir que os proprietários de terrenos abandonados cerquem suas

propriedades para impedir que carroceiros e a sociedade joguem resíduos de construção e lixos em
Araças.

Nordeste
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Asfalto Conceição da Barra X São Mateus e Conceição da Barra X Itaúnas.
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Projetos e Cursos sobre bioconstruções e sustentabilidade.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Duplicar a BR 101 e também a ES 381. Os cidadãos possuem muita obrigação e não possuem a

contrapartida do Estado.
- Duplicar a BR 101 e também a ES 381. Os cidadãos possuem muita obrigação e não possuem a

contrapartida do Estado.

Noroeste
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Construção de barragem para armazenamento de água para a CESAN de Nova Venécia.

- Criar programa Saneamento 100%.
- Direcionamento de mais recursos para construção de rede de saneamento nos municípios da região.
- Direcionamento de mais recursos para construção de rede de saneamento nos municípios da região.
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

- Verbas para asfaltamento da Av. Guanabara na sede do Município de Nova Venécia.
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Investimento em casas habitacionais.

- Investimento em casas habitacionais.

Rio Doce
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
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- Priorizar o repasse de recursos para os municípios investirem em saneamento básico, desde a

elaboração de projetos até a execução das obras.

- Priorizar o repasse de recursos para os municípios investirem em saneamento básico, desde a

elaboração de projetos até a execução das obras.

- Priorizar o repasse de recursos aos municípios, para que os mesmos possam realizar investimento na

área de saneamento básico, desde a concepção dos projetos necessários até a execução das obras.

- Priorizar o repasse de recursos para os municípios investirem em saneamento básico, desde a

elaboração de projetos até a execução das obras.

- Priorizar o repasse de recursos para os municípios investirem em saneamento básico, desde a

elaboração de projetos até a execução das obras.

- Priorizar o repasse de recursos para os municípios investirem em saneamento básico, desde a

elaboração de projetos até a execução das obras.

DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Reeducação no trânsito através de investimento em contratação de vários guardas de trânsito que

farão um rigoroso cumprimento da Lei com multas online e impressas no momento.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico

- Refazer todo o sistema de saneamento de Serra Pelada - Afonso Cláudio.

- Melhorar o saneamento básico no centro de Marechal Floriano e no interior.
- Construir o sistema de saneamento básico em Francisco Correia - Município de Afonso Cláudio.
- Construir o sistema de saneamento básico em Francisco Correia - Município de Afonso Cláudio.

- Melhorar o saneamento básico no centro de Marechal Floriano e no interior.
- Implantação do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário da cidade de Conceição do Castelo.
- Implantação de rede de esgoto na sede da cidade, com separação da rede de água pluvial do esgoto.

- Refazer todo o sistema de saneamento de Serra Pelada - Afonso Cláudio.
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Realizar campanhas na mídia de TV para informar a população sobre os prejuízos do parcelamento

irregular.
- Realizar campanhas na mídia de TV para informar a população sobre os prejuízos do parcelamento

irregular.
DESAFIO: Reduzir o índice de acidentes de trânsito

- Implantação de lombadas e sinalização através de semáforos.
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

- Apoiar as associações de catadores através da disponibilização de veículos para coleta seletiva.

- Acelerar o processo de implantação de redes regionais de comercialização e beneficiamento de

materiais recicláveis para o fortalecimento das associações.

- Atualmente há um coleta seletiva de lixo na cidade, mas nem todos colaboram, acredito que a

instalação de pontos de coleta facilitaria esse trabalho.

- Acelerar o processo de implantação de redes regionais de comercialização e beneficiamento de

materiais recicláveis para o fortalecimento das associações.
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- Apoiar as associações de catadores através da disponibilização de veículos para coleta seletiva.
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Educação
Caparaó
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- É preciso ver o que o mercado precisa e oferecer cursos de curta duração e estimular o

empreendedorismo. Ex: prestação de serviços na área de construção civil.

Central Serrana
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Aumento de vagas.

- Garantir transporte escolar para o sistema integral de educação para os alunos nas áreas que estão

sendo cobertas atualmente nas comunidades rurais.
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Oferta de educação EJA nas comunidades rurais.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 01 do PME, Lei nº 2594/2015.

- Ofertar aos municípios da região Central Serrana escolas estaduais no modelo Escola Viva.
- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 01 do PME, Lei nº 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município a fim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 1 do plano municipal de educação - PME lei nº 2.594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município a fim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 1 do plano municipal de educação - PME lei nº 2.594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 01 do PME, Lei nº 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 01 do PME, Lei nº 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 1 do Plano Municipal de Educação, lei nº 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos,conforme meta nº 1 do PME, lei numero 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos conforme meta numero 1, do plano municipal de educação- PME Lei numero 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas de 0 a 3

anos, conforme meta nº 1 do PME, lei nº 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 01 do PME, Lei nº 2594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da sede do município a fim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº 1 do PME lei nº 2.594/2015.

- Reforma e ampliação das creches da Sede do município afim de promover/ampliar a oferta de vagas

de 0 a 3 anos, conforme meta nº1 do PME Lei n 2594/2015.

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
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- Cursos de formação e qualificação em escolas de 2º grau.

- Cursos técnicos focados na vocação econômica da região, promovendo nos jovens da região o

interesse em empreender nas potencialidades da região.

Central Sul
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Construção de mais escolas de ensino profissionalizante na região.
- Trazer às escolas a realidade local a qual esta inserida, e incentivar os jovens a debaterem assuntos

do seu dia a dia e, assim, proporem ações de melhoria, unirem realidade local a estudo acadêmico.

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

- Investimento em pesquisa pura e aplicada.
- Melhorar a capacitação dos professores. Hoje temos professores com muito currículo e pouca

bagagem de realização, não adianta muito curso, pós-graduação etc..., se não sei colocar em pratica,
ação.

- Escola em tempo integral com realização de atividades que incentivem a arte, cultura, ciência,

tecnologia, empreendedorismo e inovação com vistas a fomentar o interesse dos alunos por estar na
escola.

- Fortalecimento do professor, mediante estímulos à participação em projetos científicos.
- Elevar o padrão da estrutura física das unidades escolares, criando espaços pedagógicos que

contribuam de maneira significativa para o processo ensino-aprendizagem. Novas tecnologias e
espaços físicos.
- Criação de Programa de Iniciação Científica e tecnológica para alunos das escolas públicas.
- Reedificação da estrutura da Escola Estadual de Ensino Médio Emílio Nemer, na cidade de Castelo,

com o objetivo de oferecer uma melhoria no processo de aprendizagem dos alunos.
- Ampliar a oferta de bolsas via FAPES, para PIBIC, PIBIT, PIBIC Jr e outros editais mais fomentando a

pesquisa, inovação, ciência e tecnologia no Estado.

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Acabar com a influência política sobre a direção das escolhas municipais e estaduais. Promover

eleições internas para diretorias ou contratação de profissionais específicos capacitados em gestão.

- Acabar com a influência política sobre a direção das escolhas municipais e estaduais. Promover

eleições internas para diretorias ou contratação de profissionais específicos capacitados em gestão.

- A gestão escolar, hoje, precisa ser profissionalizada e alinhada à realidade do mercado e necessidade

do aluno. O que vemos hoje é gestão escolar ímpar e isolada na realidade local, fazendo básico.

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Destinando mais ofertas de cursos nos próprios bairros onde residem os jovens.

- Realização de atividades que aproximem o aluno do mercado de trabalho, promovendo o contato

deles com atividades práticas e outras organizações privadas e públicas.

- Necessário incluir alguma matéria voltada para o empreendedorismo na grade curricular. O Jovem

deve ter meios de empreender de forma sólida e assertiva.

- Criar no município de Mimoso do Sul "Centro Técnico Profissionalizante" e/ou "Polo de Extensão da

UFES", a fim de promover o desenvolvimento econômico e social da região (extremo sul capixaba).

- Incentivar a educação profissional em parceria com as instituições de ensino instaladas no município

de Cachoeiro.
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- Criar no município de Mimoso do Sul “Centro Técnico Profissionalizante” e/ou “Polo de Extensão da

UFES”, a fim de promover o desenvolvimento econômico e social da região (extremo sul capixaba).

- Destinando mais ofertas de cursos nos próprios bairros onde residem os jovens.

- Inserir na grade curricular da escola assuntos voltados ao empreendedorismo, incentivando oficina de

trabalho; buscar apoio junto empresa locais para parceria; promover oficina, debate e inovação.

- Ampliar ofertas de cursos nos próprios bairros onde os jovens residem. Que estes cursos sejam

voltados para a demanda de mercado do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

- Incentivo à abertura de cursos de Mestrado e Doutorado na Região; Impor às Universidades Federais

que abram vagas para estudantes vindos de outras Faculdades que queiram cursar um
mestrado/doutorado;

Centro Oeste
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Fomentar o processo de formação continuada dos professores que atuam no ciclo básico de

alfabetização.

- Criar bolsas de permanência desses alunos.

- Fazer um link com a Secretaria de Saúde para identificar, pelo Programa Saúde da Família, todas as

crianças existentes nessa faixa etária; 2. Incentivar a participação familiar.

- Promover um maior controle da rede municipal de educação, definindo um currículo básico para

escolas da rede municipal em consonância com a rede estadual.

- Ampliar a oferta de vagas para o Ciclo de Alfabetização (6, 7 e 8 anos) nas escolas da rede estadual

de ensino. - Fortalecer e apoiar o Polo Municipal (UAB)nos cursos de Capacitação de professores.

- Fomentar o processo de formação continuada dos professores que atuam no ciclo básico de

alfabetização.

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Evitar a evasão escolar.
- Dinamizar os horários de atendimento.
- Desapropriar uma fazenda de até 50 alqueires em cada município do estado. Construir escolas

militares estaduais para até 5 mil alunos de ambos os sexos. Prova para acessar ensino médio/técnico.

- Fortalecer a parceria com o Governo do Estado, Municípios e Governo Federal para certificação de

ensino regular da EJA e não somente por meio do Programa Brasil Alfabetizado.

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

- Adquirir materiais de última geração para incentivo à iniciação científica.

- Que se implante escola de tempo integral (Escola Viva) a partir do Ensino Fundamental em Colatina.
- Melhorar a qualidade como participar de aulas praticas e menos teoricas.

- Oferecer o Programa Escola Viva no município de Colatina, oportunizando aos adolescentes e jovens

do Ensino Médio Educação Integral em Tempo Integral.

- Construir em todas as cidades do estado do Espirito Santo escolas de cadetes militares estadual.

Ensino médio/técnico, no mesmo modelo do exercito. Aluno recebe mensalmente 50% salário minimo.

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Profissionalizar e melhorar a remuneração para os servidores públicos.

- Fazer com que os diretores escolares sejam cargos eletivos.
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- Lançar concurso público anual para professor, Agente de Suporte e para bibliotecário, até que se

reduza ao mínimo o número de DTs nas escolas, fazendo as mudanças sempre antes do início do ano
letivo.

- Realizar capacitação para gestores de escolas municipais.
- Que o nosso governo do Estado do Espírito Santo venha a apoiar questão, juntamente com os

diretores, dando disponibilidade de finanças para trabalhar com nossos alunos da rede Estadual.

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Trazer mais oportunidades de leitura, como uma biblioteca móvel, aulas que todos possam interagir,

mas não só os alunos; mais discussões de empregos, melhorar mais o aprendizado.

- Através de escolas técnicas em cada cidade ou cidades vizinhas gratuitamente, dando oportunidade

ao cidadão que não tem condição de pagar algum curso profissionalizante.

- Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes.

- Melhora o mercado de trabalho.

Litoral Sul
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Instalação de uma Escola Técnica em Itapemirim.
- Fortalecer as parcerias e apoio às escolas do MEPES, pois estas trabalham com uma excelente

temática de ensino profissionalizante.

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Instituir uma Escola Técnica em Itapemirim (ES), visando promover a qualificação de jovens e adultos

de toda Região Sul Capixaba.

- Incentivar o ensino e o interesse pela ciência nas escolas públicas.

Metropolitana
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Menos alunos na sala de aula provavelmente surtirá um melhor aprendizado. Fazer os pais cumprirem

seu papel de pais também deve ser revisto!

- Deve haver uma parceria entre pais e escola para a resolução deste desafio.
- Os alunos que avançam de ano devem ter o domínio de habilidades correspondentes ao ano

avançado, fundamental para toda a vida escolar do estudante e para o desenvolvimento da sociedade.

- Formação dos professores, desde aqueles que trabalham com a 1ª infância (0 a 3 anos). Infraestrutura

para as creches, escolas de EI e EF, além de adequada remuneração aos profissionais da educação.

- Promover a acessibilidade de crianças com deficiência física na faixa etária de até 08 anos as escolas.
- Alunas de curso normalistas, refundar DETRAN nas escolas, projeto lezio DETRAN aprovado na

UNESCO. Incentivar jovens normalistas com remuneração de até 70% salário minimo 4 horas
trabalho/ensino.

- Valorização do professor, através de um plano de salários eficiente e políticas de incentivo (cursos,

bonificações, etc).

- Convênio com a Prefeitura para construção de creche nos bairros Itanguá e Nova Brasília no

município de Cariacica.

- O processo de alfabetização deve ser permanente e não apenas numa etapa da vida.

- Elevar a qualidade com estrutura física adequada e moderna das novas escolas.
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- Estabelecer parcerias com governo federal para construção de escolas, e manter abertas e em

funcionamento as escolas do campo.
- Fazer com que as crianças compreendam os princípios do que é ensinado. Precisamos de crianças

formadoras de opinião e que sejam capazes de produzir através do que é passado em sala de aula.

- Redistribuição dos investimentos na educação, aumentando o repasse de recursos para instituições

de ensino infantil e fundamental, que são a base para se ter uma educação de qualidade.

- Aumentar o quantitativo de vagas nas escolas que atendam à essa faixa etária, bem como a

quantidade do serviço, principalmente no que tange ao número de funcionários qualificados na área.

- Aumentar o quantitativo de vagas nas escolas que atendam à essa faixa etária, bem como a

quantidade do serviço, principalmente no que tange ao número de funcionários qualificados na área.

- Financiar as escolas e creches públicas; implementar ainda mais o acesso e a gratuidade do ensino.

Sensibilizar as famílias via redes socias sobre o assunto.

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Sim. Preocupo-me com a educação de Trânsito nas Escolas, que embora seja uma exigência da Lei

9.503 de 23 de Setembro de 1997, ainda não está muito fortalecida nos estabelecimentos de ensino.

- Dialogar constantemente com os seguimentos organizados, alunos, pais, profissionais da educação

sobre o modelo mais eficaz para promoção da dignidade humana.

- Desapropriar sítios de 50 alqueires de terra, com boa água e boa terra. Construir nestas propriedades

escolas militares desmilitarizadas (disciplina militar) hortifrutigranjeiro. Internato.
- Desenvolver uma versão do Programa "Pesquisador do Futuro", da FAPES, para os jovens e

adolescentes das áreas atendidas pelo "Ocupação Social".

- Procurar realizar projetos atrativos Para esse público a fim de melhorar o desempenho deles no ensino

e o interesse, além talvez ampliar o tempo no projeto.

- Não fechar as escola que são atendidas pela modalidade EJA.

- Procurar realizar projetos atrativos para esse público a fim de melhorar o desempenho deles no ensino

e o interesse, além de, talvez, ampliar o tempo no projeto.

- Melhorar a educação como um todo, mas com foco na educação básica.
- Valorizar os servidores, garantindo reajustes salariais no mínimo no índice da inflação.
- Procurar realizar projetos atrativos Para esse público a fim de melhorar o desempenho deles no ensino

e o interesse, além talvez ampliar o tempo no projeto.

- Desenvolver simulados com base no exame internacional PISA (Programme for International Student

Assessment) e ENEM. - Expandir ensino técnico - Disseminar conhecimento sobre educação
financeira.

- Atuando como professora.
- Buscar parcerias mais sólidas entre empresas e escolas técnicas e faculdades subsidiando essa

relação.

- Não somente oferecer cursos profissionalizantes no mercado, mas trabalhar junto às empresas para

dar oportunidade a esses jovens, e ir além, conhecer a real necessidade das empresas.

- Oferecer recursos material e humano na implementação de projetos no ensino da EJA.

- Instituir e valorizar a EJA enquanto modalidade. Trabalhar quanto a chamada ativa desse público.
- Não somente oferecer cursos profissionalizantes no mercado, mas trabalhar junto às empresas para

dar oportunidade a esses jovens, e ir além, conhecer a real necessidade das empresas.

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

- Formação de professores desde a primeira infância; infraestrutura para as escolas e creches;

elevação da remuneração dos profissionais do ensino.
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- Criar a Feira de Matemática nas Escolas Estaduais, ou Semana da Matemática.

- Criação de uma Escola Viva (escola de tempo integral) no bairro Morada da Barra.
- Criação de escolas de tempo integral, volta das disciplinas de filosofia e psicologia, ampliação da

grade escolar com disciplina sobre ética, constituição e código civil.

- Criar escolas com o sistema de ensino em tempo integral, com matérias básicas, algumas específicas

e optativas, necessárias para uma formação mais completa do aluno. Um ensino que seria útil para o
dia a dia do aluno como cidadão. (Ex: aulas de m...

- Criação de convênio entre Governo do estado e Município para implantação de escolas municipais de

tempo integral, para atender crianças e adolescentes do bairro Morada da Barra.

- Primeiramente, remunerando melhor os professores para que eles se sintam valorizados na sua

profissão. Segundo, possibilitar mais formações ao profissional para sua capacitação e qualificação.

- Procurar trabalhar com projetos e parceiras que sejam interessantes para o ensino, além de não

sucatear o currículo escolar.

- Procurar trabalhar com projetos e parceiras que sejam interessantes para o ensino, além de não

sucatear o currículo escolar.

- Oferecer condições salariais aos profissionais da educação, com salários dignos, condizentes com a

média dos/as trabalhadores/as que tem nível superior. Implantar o reajuste das perdas e do PL. NAC.

- Organizar eventos que reúnam alunos de escola de determinado bairro e os desafiem a propor

soluções para problemas existentes no local.

- Os estudantes devem se formar nas séries fundamentais (até o 9º ano) com uma base sólida dos

conteúdos abordados.

- Promover ensino voltado às ciências, tecnologias e inovação, com foco em aplicações práticas do dia

a dia dos alunos e professores.
- Investir na formação continuada dos professores bem como melhorar os seus rendimentos aplicando

a lei piso salarial na carreira. Aumentar o tempo de planejamento. pedagógico dos professores.

- Instituir monitoria nas escolas estaduais para as principais disciplinas, com a participação dos alunos-

destaques como uma forma de motivação.

- Promover interação entre escolas públicas e privadas. Fornecer bolsas de estudos para os melhores

alunos para que sejam incentivados a se aplicarem mais nos estudos.
- Remunerar o professor de acordo com sua Capacitação e Experiência Profissional e promover

aqueles que INOVAM na educação.

- Facilitar o acesso dos professores aos cursos de pós graduação (mestrado e doutorado).
- Redução da quantidade de profissionais DT e contratação de efetivos (melhoria das condições de

trabalho). Redução da quantidade de alunos por sala de aula. Melhoria da infraestrutura das escolas.

- O retorno das reprovações e avaliação integrada entre todas as instituições de ensino. O plano de

ensino deve ser único e acompanhado de forma centralizada pelo estado com avaliação única.

- Valorização dos professores com formações continuadas.
- Facilitar o acesso dos professores aos cursos de pós graduação (mestrado e doutorado).

- Ampliar ofertas de editais para a iniciação científica pela FAPES.
- Antes de matricular o jovem e adulto, fazer avaliação individual (psicólogo, assistente social, orientador

vocaciona), para descobrir aptidão deste jovem.

- Capacitação de professores para um ensino critico e reflexivo, menos conteudista, objetivando a

autonomia e criatividade da criança e do adolescente para a solução de problemas sociais.

- Aumentar o desenvolvimento científico e tecnológico nas séries básicas até o ensino médio.

- Aumento da qualidade do currículo básico. Aumento das atividades extracurriculares de áreas

variadas (ciências, desporto, arte, etc.), com vistas a tornar o aluno um cidadão desenvolvido.

- Aumentar o investimento em capacitação e apoio à pesquisa.
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- Universalizar o Escola Vila, com atividades esportísticas e artísticas e valorização dos profissionais da

educação.

- Melhores salários atraem melhores profissionais.
DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Capacitar (através de EAD, inclusive) os professores e todos os envolvidos na gestão escolar, bem

como ouvir e atender às suas solicitações, pois só eles sabem do que precisam.

- Capacitar os diretores e diretoras das escolas para a questão de finanças; gerenciamento dos

recursos públicos; proporcionar a escolha dos diretores pela comunidade escolar.

- Utilizar a Tecnologia da Informação para maior transparência.
- Efetivar a eleição (processo democrático) para escolha dos diretores das instituições.
- Fortalecer os conselhos de escola e encaminhar para a Assembleia Legislativa projeto de lei de

autoria do executivo para realização de eleições diretas para diretor de escola em conformidade com o
PNE.

- Eleição Direta para Diretores e Coordenadores das Unidades de Ensino.

- Implantação de um sistema de gestão escolar único e online para todas as escolas públicas.
- Eleição direta p/ Gestor/a Escolar.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Remunerar todo jovem de 14 a 18 anos nas cidades para trabalhar como jovem aprendiz. Estagiário

nas empresas públicas e privadas. Ensino médio = 4 horas de serviço, remuneração de 50% do
salário mínimo.

- Proponho ampliar a verba de projetos de Iniciação Científica e Tecnológica, tanto para alunos do

ensino médio quanto para alunos de cursos superiores, com bolsas também para os orientadores.

- Construção de uma universidade estadual e de centros profissionalizantes estaduais.
- Os jovens devem sair do ensino médio com uma profissão.

- Proponho que o Programa Nossa Bolsa seja mantido e ampliado, visto que o Estado tem com este

programa uma grande Universidade às suas mãos, sem todo o custo envolvido na criação de uma
Univ. Estadual. Propor leis que concedam incentivos fiscais à e...

- Com maior incentivo ao menor aprendiz.
- Integrar ao ensino fundamental e médio o ensino técnico, aperfeiçoando assim o jovem ao mercado de

trabalho.
- Incentivar e financiar o desenvolvimento científico e tecnológico.
- Sou Instrutor de Educação Profissional e vejo que meus alunos não estão tendo oportunidade e

vivência com o mercado. Acredito que deve-se melhorar a parceria entre a instituições de ensino e as
empresas.

- Promover de forma eficiente o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação nas Instituições

Públicas de Ensino, alinhando as necessidades da sociedade com a qualificação profissional dos
jovens.

- Dialogar com a comunidade camponesa, com os quilombolas, indígenas e ciganos sobre a maneira

mais viável de aprendizagem.

- Mais recursos financeiros para ciência e tecnologia.
- Não somente oferecer cursos profissionalizantes, mas também conhecer a real necessidade das

empresas e trabalhar para que as mesmas recebam os jovens a fim de diminuir mão de obra ociosa
no mercado.
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- Não somente oferecer cursos profissionalizantes, mas também conhecer a real necessidade das

empresas e trabalhar para que as mesmas recebam os jovens a fim de diminuir mão de obra ociosa
no mercado.

- Dar ênfase à formação humana e qualificar o jovem para os desafios da vida moderna.
- Não somente oferecer cursos profissionalizantes, mas também conhecer a real necessidade das

empresas e trabalhar para que as mesmas recebam os jovens a fim de diminuir mão de obra ociosa
no mercado.

- Elaborar um modelo de Educação Popular debatida com a Comunidade Escolar e não nos moldes da

Escola Viva. Escola participativa e não impositiva.

- Disponibilizar cursos profissionalizantes com rigor de frequência e gestão.

- Disponibilizar cursos profissionalizantes com rigor de frequência e gestão.
- Ampliação das escolas de cursos técnicos para atender a demanda do municipio de Cariacica.
- Estimular o fomento a pesquisas científicas e apoio aos pesquisadores na UFES

Nordeste
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Melhorar as condições de trabalho. Melhorar a logística de alimentação, fornecimento de material

didático e as condições da edificação. Aumentar o investimento no setor. Valorizar o bom profissional.

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Como meu município ainda não possui faculdades, mesmo quando já existem muitos alunos, fornecer

transporte gratuito como incentivo a formação superior dos menos favorecidos.

- Criação de Programa Estadual de Iniciação Científica Júnior objetivando despertar e incentivar a

vocação científica em jovens estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio.

Noroeste
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Apoio pedagógico às crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem, formação continuada

específica para professores alfabetizadores e assessoramento pedagógico.

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Construção de mais Unidade escolares .
- Criação de um Programa Capixaba de Iniciação Científica Júnior, objetivando despertar e incentivar a

vocação científica em jovens estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio.

- Organização de um Currículo que contribua não só com a conclusão da escolarização dos anos

iniciais, mas, sobretudo, que garanta um ensino contextualizado e que atenda às expectativas desse
público.

- Melhorar o vencimento dos professores.
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Construção de quadra poliesportiva coberta na escola Dom Daniel Comboni em Nova Venécia.
- Criar programa de melhoria da qualidade do ensino público. Aproveitar os mecanismos de aferir o

conhecimento adquirido como ENEM.
- Fortalecimento da Educação Pública de Qualidade, assegurando as legislações vigentes para as

políticas educacionais para as metas de expansão, qualidade e universalização do ensino, para todas
as suas etapas, abrangendo os estudades de 04 a 17 anos.
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DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Construção de sala de recurso para atender a educação especial na EEEM Dom Daniel Comboni de

Nova Venécia.

- A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e os dosTerritórios e prestará assistência

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para desenvolvimento de seus
sistemas de ensino e o atendimento prioritário.

- Construção de acessibilidade para a EEEM Dom Daniel Comboni de Nova Venécia.

Rio Doce
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Anualmente há uma lista de espera bastante relevante de crianças para serem matriculadas nas

creches públicas. Minha proposta seria a criação de uma nova creche mais ampla e com melhores
estruturas.

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Dar oportunidade para os alunos(principalmente adultos) que residem no interior , pois tem escola(

estrutura municipal) e não tem a modalidade EJA, e transporte. Pontal do Ipiranga - Linhares - ES

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

- Expansão do programa escola viva.
- Definir bem os objetivos para que e porque os alunos estão estudando permite que tanto aluno como

professor possam se aplicar mais nos estudos.
DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Realizar reuniões com a participação dos professores e o setor pedagogico para destinar melhor os

recursos que são enviados para as escolas (maior transparência entre setores).

- Preparar mais os gestores, não só para fazerem seus papéis administrativos mas também saberem

gerir o pessoal e só assim podem obter apoio de professores e funcionários na sua gestão.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

- Oferecer formação para as crianças de Comunidades Tradicionais como os Pomeranos, formação na

sua própria língua.

- Oferecer formação para as crianças de Comunidades Tradicionais como os Pomeranos, formação na

sua própria língua.

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

- Implantar "Escola Viva" no município.
DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Implantar a Gestão democrática nas escolas da rede estadual por meio eleição.
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Cursos técnicos em todas as Escolas.
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- Deveria haver no município de Domingos Martins a oferta de cursos profissionalizantes, pois

atualmente não há ofertas. Acredito também que a construção de um IFES aqui no munícipio ajudaria
bastante.

- Curso técnico em agricultura e agroindústria integrado ao Ensino Médio da rede Estadual de ensino.
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Gestão Pública
Caparaó
DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem

como prevenir e combater a corrupção
- Fiscalizar rigorosamente e exigir da municipalidade a contratação por meio de concursos que tenham
prazos e condições democráticas, combater o nepotismo e abusos eleitorais.
- Implantar a página da transparência em todos os municípios e no estado divulgar todos os repasses

aos municípios.

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Ampliar os temas das capacitações à distância da Esesp.

- Correção do salário dos servidores, bem como a concessão do auxílio alimentação.
- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

Central Serrana
DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

- Criar um aplicativo onde o cidadão possa cadastrar notas fiscais recebidas nas suas relações de

compras, premiando por um programa de pontuação onde os que atingirem uma escala recebam
bonificações.

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Maior controle e eficácia dos serviços públicos, visando a redução dos gastos.
- Instalação de posto avançado do Corpo de Bombeiros Militar em Santa Leopoldina.
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

Central Sul
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

- Capacitação contínua e suficiente em relação às inovações e necessidades do setor público.

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

como prevenir e combater a corrupção
- Dar acesso a todos os cidadãos de todas as documentações do Estado (permitidas)
- Aumentar a transparência de contas, pagamentos e isenções concedidas às empresas. Benefícios,

número de empregos gerados.

- Ser aprovada a lei das 10 medidas contra a corrupção.
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DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade

- Desenvolver um aplicativo de interação.

- Inicialmente, promover a Gestão Documental dos arquivos do Estado, principalmente digitalizando e

permitir o acesso de todos os cidadãos.

- Para melhor atender ao cidadão e à sociedade, ampliar carga horária cfe modelo abaixo. Determinar

inclusive sistema financeiro, adotar este modelo. Das férias: opção do funcionário, 3 tipos.

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Concurso geral. Polícia Militar: 3000 vagas. Divididas: Batalhões Polícia Militar ostensiva, 1600;

batalhão Polícia Rodoviária Estadual, 800; Batalhão Polícia de Trânsito, 300; Bombeiros, 300.

- Promover uma desconcentração dos serviços oferecido pelo CBMES, nos municípios adjacentes a

Colatina.
- Determinar urgente a mudança da sede da CIRETRAN de Colatina-ES para sede própria antiga CIDA-

ES, local amplo, área de vistoria com rampa, sem aluguel, programa mais com menos Para que pagar
aluguel?

- Determinar urgente a transferência da CIRETRAN de Colatina para imóvel próprio abandonado a oito

anos, mantendo local inapropriado com pagamento mensal de aluguel de 15 mil mês.

- Menos burocracia.

- Concurso geral: DETRAN-ES - 1500 vagas - criar CIRETRANS em todos os municípios. Novo cargo

de examinador técnico superior com prova de habilitação de segunda a sábado em todos os
municipios.

- Concurso na SEFAZ - 1500 vagas, fiscal e auditores. Reduzir a isenção de impostos, aumentar a

fiscalização, reduzir aliquotas e valores taxas.ICMS estado único: 10%, 5% estado e 5% municipio.

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Enviar à Assembleia Legislativa proposta de plano de cargos e salários único, valorização e

formação/graduação por escolaridade. Diferença entre niveis: 1 mil / e 20 referências: 500 reais. 2/2
anos.

- Determinar data base dos servidores públicos mês de janeiro.

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

- Plano de cargos e salários pela formação escolar. Semi alfabetizado, fundamental, médio/técnico e

superior diferença salario entre referencias R$ 500,00 entre níveis r$1.000,00.

- Incentivar e pagar cursos técnicos e superiores na área de atuação do servidor. Bolsa de estudos e

incentivo financeiro.
- Incentivar a especialização com algum tipo de subsídio para o servidor de acordo com o salário

recebido; melhorar as condições de trabalho dos diversos órgãos; revisar o plano de carreira.

- Enviar assembleia: projeto de emenda constituicional. Valorização do servidor. Data base - mês de

janeiro. Reposição anual: inflação dos ultimos 12 meses. reajuste: 3% (aumento real) janeiro.

- Unificar planos de carreira de todos os servidores pela escolaridade. Semi alfabetizado, fundamental,

médio/técnico e superior. 4 níveis - 20 referências.

Litoral Sul
DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

- Extinguir os cargos comissionados e garantir a paridade / igualdade salarial entre os servidores dos

poderes legislativo, executivo e judiciário.
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DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Acabar com os cargos comissionados e realizar concursos para que os servidores entrem apenas por

mérito próprio.

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Permitir o acesso á capacitações, valorizar graduados, reconhecer títulos.

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

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

como prevenir e combater a corrupção
- Publicar TODOS os atos contratuais (contrato na íntegra) e remuneração de servidores.
- Desenvolver ações no sentido de reduzir a sonegação fiscal. Fiscalizar as máquinas de passar cartão.

Segundo especialistas, é possível que muitas lojas inclusive nos shoppings precisem ser fiscalizadas.

- Dar publicidade, no Portal da Transparência do governo estadual, aos valores e beneficiados de

incentivos fiscais.
- Desenvolvimento de audiências públicas constantes, só que pelo sistema online. Seria interessante,

com o papel da internet nos dias de hoje, a realização dessas audiencias na modalidade online.

- Desenvolvimento de projetos para transparência de dados governamentais.
- Criação de comissão comunitária de avaliação dos serviços prestados por empreiteiras, de forma a

não liberar pagamentos de obras que não forem aprovadas nas condições dos termos de referencia.

- Implantação de sistemas de dados abertos e públicos, e sistemas de business inteligence (BI).

- Criar um Conselho de representantes de entidades públicas e privadas para propor ao governo

iniciativas de combate à corrupção.

DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

- Unificar a data base - mês de janeiro - reposição integral da inflação dos últimos doze meses.
- Instituir o projeto "Nota Fiscal Capixaba", que redistribui parte dos recursos do ICMS para os

contribuintes, auxiliando no combate à sonegação de impostos.

- Revisão e acompanhamento dos incentivos fiscais dados pelo Governo Estadual.
- Manter o gasto público compatível com o fluxo de arrecadação de receitas do Estado.

- Acabar com benesses de isenção de impostos para o amigo do rei. Aumentar a fiscalização contra os

sonegadores reduzir impostos em todas as áreas.

- Fazer um levantamento dos custos reais das responsabilidades financeiras do governo. Verificar quais

serviços podem gerar receitas para o governo determinar gastos menores que despesas.

- Acabar com a sonegação. Abrir concurso para SEFAZ - Fiscal. Acabar com a isenção de impostos.

Unificar a alíquota de ICMS em 15% estado 10% - município 5%. Reduz preço, vende mais.

- Não ceder anistia a empresários. Fiscalizar dioturnamente os contribuintes.
DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade

- No portal de transparência - identificar todas as empresas e quanto estas estão recebendo de isenção,

quantos empregos gerados, impacto na receita do estado e dos municípios.
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- Acompanhamento pela sociedade ao longo do exercício da execução e/ou justificativa da inviabilidade

das demandas de audiência pública através do site orçamento online.

- Primeiro, temos que fazer com que as ferramentas disponíveis, como os emails das secretarias,

funcionem. Interagir não só com líderes comunitário, pedir participação de mais integrantes do bairro...

- Investimento em TI.

- Também acredito nas audiências públicas on line.
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Implantar a administração sem papel, diminuiria os procedimentos, os processos ficariam mais

acessíveis e mais célere seria a tramitação.

- Implantar ouvidorias eficientes.
- Instalar na adm. Pública um sistema de gestão documental com certificação digital incluindo desde a

PM/BM, PC até todos os demais orgãos e institutos, (sugestão: Alfresco - software livre).

- Criação de dois Postos Avançados do Corpo de Bombeiros Militar, sendo um no município de Santa

Leopoldina e outro em Afonso Claudio, dessa forma, melhorando o atendimento e diminuindo o tempo
resposta.
- Incentivar a qualificação, financiando formação técnica e superior dos funcionários.

- Desenvolver política de informatização, desburocratização e agilidade no atendimento de demandas

de cidadão, de empresa ou da Administração. Visando aumento de desempenho e redução de custos.

- Reajuste salarial no mínimo no valor da inflação e o pagamento do piso salarial para os/as

professores/as. Dar formação continuada.

- Promovendo o desenvolvimento Pessoal e Profissional do Servidor Público.
- Incentivar e oferecer bolsa de estudos na area de atuação do servidor. Adotar carga horária em todos

orgãos públicos de 12/36 horas, segunda a sabado aumentar atendimento ao usuário.

- Propiciar um sistema informatizado para o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, para

possibilitar uma agilidade na tramitação de processos de repasse aos municípios.

- O estado precisa de médicos. O estado tem médicos. Alterar lei 639 (plano de cargos e salários da

SESA-ES. Dar direito opção médicos(as) e enfermeiros(as) ampliar carga horária de 20 p/ 40 horas.

- Projeto de lei de plano cargos e salário: formação escolar. 4 níveis; anos serviço: 10 I , + 10/20 II,

+20/30 III, + 30 IV. Diferença entre nível: R$1.000,00 20 referências: R$500,00.

- Aumentar o atendimento do usuário no serviços públicos. Adotar atendimento de segunda a sábado

escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.
- No caso dos predios públicos ocupados por mais de uma Secretaria (ex. Fabio Ruschi).
- Excluir os emails de contato com o governo (secretarias, gabinete), pois não funcionam. Vão evitar

estresse da população pela falta de retorno. Sugiro que façam um treinamento a todos servidores
sobre a importância dessa ferramenta, a importância...

- Está faltando QUALIFICAÇÃO em muitos funcionários públicos (de diversos setores).
- Valorizar os trabalhadores e trabalhadoras dos serviço público com remuneração adequada e reajuste

anual superior aos índices inflacionários.

- Reduzir a burocracia sem perder controle - Eliminar processos que levam o cidadão a ter retrabalho -

Criar controles internos que possam ser verificados tempestivamente.
- Aumentar o atendimento do usuário no serviços públicos. Adotar atendimento de segunda a sábado

escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.
- Ampliar as CIRETRANS para todo o estado. Abrir concurso público DETRAN-ES aplicar prova de

carteira de motorista em todos os municípios.

- Abrir concursos: 01 - DETRAN-ES 1200 vagas; 02 - SEFAZ-ES 400 vagas; 03 - PM - 2000 vagas.
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DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Valorização do servidor público, reajustes salariais.

- Valorização do servidor público, em especial os efetivos com atualização salarial anual, garantia de

benefícios e melhoria no ambiente de trabalho.

- Valorização do servidor de nível superior em cargos de chefia e assessoramento, realocação de

servidores de nível médio de outras secretarias para seus órgãos de origem.

- Implementar plano de cargos/salarios unificado pelo nivel de escolaridade - modelo. 04 niveis,

enquadramento: I - 01 a 10 - II + 10 a 20 - III + 20 a 30 -IV + de 30 anos 20. referências - 01 - 20

- Incluir reajuste anual dos servidores de acordo com os índices de inflação.
- Reajuste anual dos salários dos servidores afim de repor as perdas salariais.
- No novo plano de cargos e salários único por formação escolar (vencimento/subsidio), manter

gratificações. Adicional assiduidade: 10% de 5/5anos adicional tempo de serviço: 25% de 10/10 anos.

- Ações voltadas para a capacitação e valorização dos servidores contribuem para seu

desenvolvimento, bem como salários em dia e com reposição de perdas inflacionárias.

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

- Melhoria ao atendimento para população. Vincular o desenvolvimento dos servidores anualmente nas

suas gratificações focado ao atendimento do cliente interno e externo. Nos novos certames focar em
responsabilidade, competência e eficiência.

- Além da valorização financeira que não ocorre a 02 anos, as ações positivas integradas entre governo

e servidores poderia mudar a gestão lenta do Estado.

- Ensino de libras, Inglês, Espanhol, Mandarim, Hebraico e Árabe gratúito através de convênio com a

UFES e ESEP.
- Atualmente os servidores públicos estaduais sofrem com a asfixia financeira causada pelas perdas

inflacionárias. Minha proposta é no sentido de recomposição imediata e incentivos à produtividade.

- Promover um plano de proximidade dos servidores junto a sociedade.
- No novo plano de cargos e salários pela formação escolar. Incentivar e gratificar todo servidor que de

2/2 anos aferiu nova graduação superior a inicial.

- Direcionar os cargos comissionados aos servidores efetivos. Promover o equilíbrio financeiro entre

carreiras que desempenham as mesmas atribuições. Instituir plano de saúde, o auxílio creche e
alimentação.

- Realização de concurso público para atender ao aumento da demanda.
- Realizar concurso público para a Secretaria de Estado da Assistência Social e Desenvolvimento social

de forma a garantir a continuidade das ações do SUAS-ES.

- Reajuste anual de acordo com o índice de inflação.
- Fazer o alinhamento dos planos de carreiras e vencimentos das categorias de servidores do Estado do

Espírito Santo.

- Salário digno com reajuste anual, no mínimo no valor da inflação. Formação continuada.

- Subsidiar cursinhos e faculdades, bem como dar liberação em percentual à carga horária de trabalho

para o servidor que estiver estudando dentro de sua área.

- Desenvolvimento de trilhas de aprendizado técnico e gerencial, de acordo com o perfil e necessidades

encontradas na avaliação anual da chefia, indicando leitura, cursos à distância e outros.

Nordeste
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
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- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

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

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

Rio Doce
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Planejamento e execução mais eficientes. Buscar exemplos de estados de sucesso e replicar práticas

que gerem um Espírito Santo mais eficiente e sustentável.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade

- Fazer com que o orçamento participativo seja realmente uma ferramenta de participação da sociedade

e demonstrar as propostas que são coletivas e não individuais.

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Treinamentos e fazer pertencer o ambiente. " ver o público com seus patrões".
- Realizar a contratação de servidores realmente preparados tecnicamente e possibilitar a esses cursos

regulares e contínuos para uma melhor gestão, inclusive de nossos funcionários do legislativo.

- Instalação de Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Afonso Cláudio.

- Capacitação continuada dos funcionários publicos especialmente os municipais.
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.

- Melhorias na avaliação de desempenho, bem como no processo de promoção nas carreiras.

Ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.
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Infraestrutura Logística
Caparaó
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Precisamos de uma reforma urgente na Rodovia que liga Iúna a Irupi, desde sua fundação nunca foi

reestruturada, hoje amarga desníveis por conta de inúmeras operações "tapa buraco". O café pede
ajuda!

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Pavimentação da ES080, trecho que liga Santa Leopoldina x Santa Teresa.
- Ponte ou tubos na rodovia que liga Afonso Claudio ao distrito de Serra Pelada.

- Pavimentação da Rod. ES368 (de Luiz Portratz em Santa Maria de Jetibá até Paraju em D. Martins)

ligando as duas micro regiões. Essa permitirá a ligação por rodovia dessa microregião com a BR 262.

- A pavimentação de Santa Leopoldina a Santa Teresa, considerando que em 21/12/2013 a Empresa

Contractor ganhou o processo licitatório e até hoje não deu inicio às obras.

- Ampliação do Sistema de Coleta do Esgoto no município de Santa Maria de Jetibá.
- Asfaltamento da Rodovia Bernardino Monteiro.
- Ponte ou tubos na rodovia que liga Afonso Claudio ao distrito de Serra Pelada.

- Asfaltamento do trecho denominado Alto Caldeirão à Várzea Alegre. Aproximadamente 10 Km.
- Ampliar a malha rodoviária facilitando a mobilidade e escoamento da produção. Construir contorno na

cidade de Santa Maria de Jetiba.
- Implantação do projeto caminhos do campo nas principais comunidades agrícolas do nosso município.

Implantação de telefonia rural .

- Pavimentação asfáltica - comunidade de Alto Caldeirão até a Comunidade de Várzea Alegre.

- Implantação de máximo possível de asfaltamento com projetos de caminho do campo. Hoje é uma

das maiores necessidades da agricultura e avicultura do municipio. Em ambos, o municipio é
referencia.

- Caminhos do campo, temos um levantamento de 60 km mais prioritarios.

- Maquinarias agrícolas para a manutenção das estradas vicinais dos distritos de Serra Pelada, São

Francisco, Três Pontões e Francisco Correia. (Projeto Piloto).

- Ampliação dos caminhos do campo, bem como pavimentação de novas rodovias estaduais.
- Reabertura e asfaltamento da rodovia Santa Leopoldina x Domingos Martins.
- Contorno rodoviário, ligando o Centro da cidade, com início próximo a COOPEAVI até a ESFA.

- Construção de anéis viários, principalmente nos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e

Santa Leopoldina.
- Construção de anel viário.
- Pavimentação asfáltica: trecho da Comunidade de São João de Petrópolis até a Comunidade de Santa

Bárbara.

- Maquinarias agrícolas para a manutenção das estradas vicinais dos distritos de São Francisco, Três

Pontões e Francisco Correia. (Projeto Piloto).
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- Reabertura e construção de vias duplas da rodovia de Santa Teresa a Santa Leopoldina, duplicar a

rodovia de Cariacica a Baixo Guandu, reabertura e construção em via dupla da via Baixo Guandu x
Pancas.

- Retomada das obras das rodovias por Asfalto de Colatina a Itaimbé via Pontal e Rodovia Asfalto de

São Roque a Itaguaçu x Itaçu.

- Caminhos do campo, temos um levantamento de 60 km mais prioritarios.
- Pavimentação da estrada que liga Itarana à Jatibocas e a estrada que liga Itarana ao Rizzi. Construção

de caminhos do campo: Itarana à Pedra Alegre; Itarana à Matutina; Praça Oito à Penha.

- Pavimentação asfáltica - Comunidade São José até 25 de julho, ligando também à Com. 15 agosto.

- Pavimentação asfáltica: trecho da Comunidade de São Paulo do Rio Perdido até a Comunidade de

Córrego Frio.

- Pavimentação asfáltica: trecho da Comunidade Santa Bárbara até Comunidade de Várzea Alegre.
- Pavimentação da ES080, no trecho que liga Santa Leopoldina à Santa Teresa.

- Pavimentação da ES080, trecho que liga Santa Leopoldina x Santa Teresa.
- Pavimentação de estrada que liga Serra Pelada até Francisco Correia no Município de Afonso Cláudio.

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

- Ampliação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

- Adequação e reestruturação do aeroporto de Cachoeiro.
- Ampliação, revitalização e funcionamento do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, com criação de

linhas aéreas domésticas.

- Melhorar, ampliando, as questões ligadas ao transporte ferroviário para o setor de rochas ornamentais,

diminuindo consideravelmente o tráfego de caminhões com carga pesada nas estradas capixabas.

- Duplicar as vias de acesso aos portos, evitando assim congestionamentos que afetariam diretamente

na qualidade de vida da população.

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Duplicação da Rodovia Mauro Miranda Madureira em Cachoeiro de Itapemirim, com construção de

ciclovia em toda a sua extensão.

- Rotatória no entrocamento da Av. Moacyr da Costa Nobre com a Av. Lauro Lemos Jr. Pavimentação e

rotatória no final da mesma, que liga ao bairro Aeroporto. Cachoeiro de Itapemirim.

- Duplicar a rodovia do Valão. Cachoeiro possui uma única via de vazão de veiculos, que é a Jones dos

Santos Neves. A proposta é que a cidade tenha outra via de acesso rápido para veículos.

- Duplicação da Rod do Valão em Cachoeiro de Itapemirim e construção do viaduto no trevo do IBC.
- Revitalização das rodovias Pedro Cola e Fued Nemer, que ligam Duas Barras em Cachoeiro de

Itapemirim à Venda Nova do Imigrante.

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

- Incentivar o uso do aeroporto de Colatina.

- Reforma e ampliação do Aeroporto de Colatina.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
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- Duplicar a rodovia Colatina x Linhares via Humaitá - Parceria Público-Privada - Praça de pedágio de

30/30 km - Valor do pedágio R$1,00 (hum real) - Cobrança ida e volta.

- Gostaria de incluir a proposta da revitalização da ES356 que liga Marilândia ao trevo da ES248

Colatina. Tal proposta se faz necessária devido a nossa estrada ter sido construída há mais de 30
anos.

- Concretizar e duplicar a via São Roque do Canaã x Itaçu x Itaguaçu x Afonso Claudio. Privatizar.

Determinar praça de pedágio de 30/30 km. Valor automovél R$2,00 (dois reais). Cobrança ida e volta.

- Conclusão da estrada de Colatina à Itaimbé.
- Concluir as obras de pavimentação da ES446, no trecho entre Santa Joana e Bairro Luiz Iglesias

(Colatina).
- Concluir as obras de pavimentação da ES446, no trecho entre Santa Joana e Bairro Luiz Iglesias

(Colatina).
- Duplicar a rodovia Linhares (via Beira Mar) x Aracruz x Serra - Rodovia do Sol - Parceria Público-

Privada - Privatizar - Praças de pedágio de 30/30 km - Valor do pedágio R$1,00 - Cobrar ida e volta.

- Construir novo terminal rodoviário no anel viário - Parceira Pública-Privada. Fazer um rodoshopping

com hotel e centro comercial atacado e varejo no local.
- Construir novas rodovias com pista dupla e com obstaculos naturais entre as pistas, exemplo: canteiro

central ampliado, reduzindo distancias. Redução de acidentes.

- Construir o anel viário e a nova ponte de Colatina entre o bairro Honório Fraga ( frisa) e o bairro

Acampamento - Anel viário lado de Colatina, saindo da segunda ponte, reabrir.

- Pavimentação asfáltica da rodovia ES446 que liga Baixo Guandu ao município de Laranja da Terra e

Baixo Guandu ao distrito de Alto Mutum.
- Pavimentação asfáltica da rodovia ES446 que liga Baixo Guandu ao município de Laranja da Terra e

Baixo Guandu ao distrito de Alto Mutum.
- Via asfáltica de Pancas ao distrito de Angelo Franchiani e Mantenópolis à Alto Rio Novo.

- Parcerias Público- Privadas.
- Existe a obra da Rodovia ES446 que está parada. A conclusão desta obra é muito importante para a

região, pois é o principal meio de escoamento da produção agrícola da região.

- Em Colatina, deveria fazer o asfalto que liga a avenida Fioravante Rossi à BR259, nas proximidas do

Frisa Frigorifico. Também fazer o asfalto da BR259, próximo a Ceasa, até o aeroporto de Colatina.

- Reabrir, duplicar, asfaltar e privatizar com pedágios a cada 30 km no valor de R$1,50 por praça,

cobrança ida e volta. As rodovias São Roque do Canaã x João Neiva x trevo BR 101/259.

- Recuperação da ES341, entre Pancas e o distrito de Ângelo Frechiani.
- Retomar o asfaltamento da estrada que liga São Roque à Itaçu.

- Reabrir e asfaltar para reduzir distância, preço de frete e alavancar o turismo rural em pista dupla, São

Roque do Canaã x trevo das BR259/101 (João Neiva), aproximadamente 30 km em linha reta.

- Reabertura e duplicação da rodovia de Itapina x BR259, fazenda Fontenelle (trevo).
- Reforma e ampliação da Rodovia José Alves de Souza, que liga o Distrito de Angelo Frankiani à

Pancas.
- Duplicar a rodovia ES-080 (Nova Venécia x Colatina) - Parceira Público-Privada - Privatizar - Praças de

pedágio de 30/30 km - Valor do pedágio R$1,00.

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

- Reformar e ampliar a malha ferroviária do estado.
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DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Abrir concurso para agente fiscal rodoviário DER-ES. Substituiçao da policia rodoviaria estadual

(agente civil com porte de arma) técnico superior - Construir postos de fiscalização a cada 30 km.

- Asfaltar o trecho da cidade de Alfredo Chaves à comunidade de Quarto Território.

- Abrir concurso para agente fiscal rodoviário DER-ES. Substituiçao da policia rodoviaria estadual

(agente civil com porte de arma) técnico superior - Construir postos de fiscalização a cada 30 km.

- Pavimentação da estrada ES485 de Rio Novo do Sul, passando por São Vicente, Arroio das Pedras,

até Virginia Nova, ou seja, ligando Rio Novo a Vargem Alta.

- Duplicar a rodovia divisa ES/RJ x Presidente Kennedy x Marataizes x Itapemirim x Itaoca x Itaipava x

Piuma x Anchieta x Guarapari - ES - Privatizar. Praça de pedágio de 30/30 km - Preço do pedágio R$
2,00.

- Ter maior fiscalização na execução dos serviços de pavimentação, pois os asfaltos do "caminhos do

campo" estão ficando estreitos, mal projetados e perigosos.

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

- Fazer dragagem no porto de Vitória para aumentar o calado e permitir o aumento do fluxo de cargas,

que consequentemente beneficiaria com mais receita para nosso Estado.
- Implantar Ferrovias na grande Vitória, integradas com o sistema Transcol e Municipal.

- O Governo do Estado deveria se articular com outro(s) órgão(s) públicos ou instituição(ões) para

criação de uma linha urbana de trem de passageiros ligando a Estação Pedro Nolasco a
Carapina/Serra.

- Construção de um novo terminal aeroportuário no município de Guarapari, em substituição ao

existente.
- Licitação do aquaviário para atender o entorno de Vitória. Deslinde das obras de ampliação do

aeroporto. Novos projetos de ferrovias e portos, para atender tanto ao povo, quanto ao mercado.
- Implantar VLT, Aquaviário e transporte cabotagem. Implantar ciclovias em todas grandes avenidas.

Retirar mureta da 3ª ponte e fazer faixa móvel. Implantar bicicletários em todos prédios públicos.

DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Sugiro criação de uma via de acesso ligando a Rodovia do Contorno a Avenida Professor Fernando

Duarte Rabelo, Goiabeiras, Vitória, buscando estudos de viabilidade ambiental e de uso do espaço
urbano.

- Melhoria no transporte público já. Aonde está o BRT? Época de eleição ele sempre aparece. Onde

estão os viadutos para melhorar o trânsito? Falta de vontade do governo.

- O Governo do Estado, por meio da Ceturb-GV, deveria criar uma linha de onibus interligando direto os

bairros da região do Civit I passando pela Avenida Norte Sul até o Terminal Carapina.

- Editar propostas de parcerias publicas e privadas internacionais (PPPI) e nacionais. Na Europa (Italia,

Alemanha, França, Inglaterra) na Ásia (Japão, China, Taiwan). Prazo: 25 anos prorrogáveis.
Construção sistema de pilotis/viadutos rodovias e...

- Duplicar estradas e rodovias, e melhorar a infraestrutura das mesmas.
- Construção e melhoria de novas vias no perímetro urbano de Guarapari e criação e melhoria do

sistema rodoviário da área rural de Guarapari.

- Implantação de novos moldais rodoviários em parceria com a iniciativa privada.

- Implantação de ciclovia na Terceira Ponte.
- Fazer convênio com a prefeitura de Cariacica para pavimentação de ruas e avenidas principais nos

bairros, ligando-os uns aos outros.
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Nordeste
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias

- Ampliação do aeroporto de São Mateus.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Pavimentação do trecho Palmitinho - Barra Nova, Via Ilha de Campo Grande e Terminal Norte

Capixaba.
- Pavimentação do trecho Pontal do Ipiranga - Barra Nova, via Terminal Norte Capixaba.
- Pavimentação do trecho Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via TNC em Campo Grande.
- Ponte entre São Mateus e Conceição da Barra e asfaltamento da estrada que liga estes dois

municípios.

- Concluir o asfalto para Itaúnas.

Noroeste
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Conclusão do asfaltamento da Rodovia de acesso à sede do Distrito de Santo Antônio do XV e

pavimentação do trecho da rodovia que liga Patrimônio Perdido à sede do Distrito.

- Pavimentação asfáltica ligando o município capixaba de Mantenópolis ao município mineiro de

Mantena. O trecho é pequeno porém muito utilizado para escoamento de produtos e deslocamento de
pessoas.

- Investir em pavimentação de estradas que interligam cidades do interior.

- Pavimentação asfáltica do trecho entre Barra de São Francisco a São José de Mantenópolis para que

haja maior integração no desenvolvimento econômico e cultural desses municípios.

- Pavimentação asfáltica do trecho de São José de Mantenópolis X Santa Luzia de Mantenópolis até

divisa com MG.
- Construção do contorno rodoviário de Nova Venécia, ligando a BR-342 (saída para Vila Pavão) à ES-

130 (saída para Boa Esperança) à BR-381 (saída para São Mateus) à ES-137 (saída para São
Gabriel).

- Concluir as obras de pavimentação da ES446, no trecho entre Santa Joana e Bairro Luiz Iglesias

(Colatina).
- Concluir obras das estruturas das pontes (cabeceiras) localizadas na rodovia que liga Patrimônio de

Cristalino à sede do Distrito de Guararema.

- Construção de rotatória na avenida Guanabara que dá acesso aos municípios de São Gabriel da

Palha, Nova Venécia e Boa Esperança (Rodovia 15 de novembro).

- Continuidade e retomada da obra de asfaltamento da rodovia ES 320 que liga o município de

Ecoporanga ao Município de Ponto Belo.

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

- Ampliação e funcionamento do aeroporto regional de Linhares.

- Criação do aeroporto de Linhares, como referencia aeroportuária para os municípios do norte do

Estado.
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
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- Pavimentação do trecho rodoviário Pontal do Ipiranga a Barra Nova, via Terminal Norte Capixaba, em

Campo Grande.
- Asfaltamento da ES-360 que liga Rio Bananal x Governador Lindenberg.

- ES- 360 que liga Rio Bananal x Governador Lindenberg 13 km de estrada de chão.
- Asfalto na rodovia ES-360 Governador Lindenbeg x Rio Bananal.
- Asfaltamento ES-360 13 km entre Governador Lindenberg e Rio Bananal.

- Asfaltamento da ES-360 que liga Rio Bananal x Governador Lindenberg, com total de 13Km.
- Asfaltamento da ES-360 que liga Rio Bananal x Governador Lindenberg.

- Asfaltamento da ES-360 que liga Rio Bananal x Governador Lindenberg, são apenas 13Km.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Ampliação das vias asfálticas que passam pelo município (Brejetuba x Afonso Cláudio).
- Pavimentação da estrada que liga Serra Pelada - Afonso Cláudio até Itarana.

- Pavimentação do trecho Serra Pelada, Município de Afonso Cláudio até Itarana via Bananal e Rizi. 2)

Construção de ciclovia ou acostamento entre Serra Pelada até Afonso Cláudio.

- Construção de acostamento no asfalto que liga Serra Pelada em Afonso Cláudio até Laranja da Terra.
- Construção de acostamento no asfalto que liga Serra Pelada em Afonso Cláudio até Laranja da Terra.
- Construção de acostamento no asfalto que liga Serra Pelada a Afonso Cláudio para servir também de

ciclovia e caminhadas.
- Construção de acostamento no asfalto que liga Serra Pelada a Afonso Cláudio para servir também de

ciclovia e caminhadas.
- Conclusão do projeto da rodovia BREJETUBA X AFONSO CLAUDIO e execução do mesmo.

- Ampliação das vias asfálticas que passam pelo município (Brejetuba x Afonso Cláudio).
- Pavimentação das ruas de Francisco Correia - Afonso Cládio.
- Ampliação asfáltica da malha rodoviária do município (Brejetuba x São Jorge de Oliveira).

- Mais estradas do programa caminhos do campo nos municipios do com base de economia na

agricultura, principalmente na produção cafeeira.

- Construção de Ponte sobre o Rio Lagoa na estrada que liga Afonso Cláudio a Serra Pelada - ES 484.
- Reforma da Pavimentação das ruas de Serra Pelada - Afonso Cláudio.

- Realizar pavimentação ou calçamento no Distrito de Serra Pelada. Trecho ADL até cemitério luterano -

1,5 km.
- Pavimentação das ruas de Francisco Correia - Afonso Cládio.
- Pavimentação de estrada que liga Serra Pelada até Francisco Correia no Município de Afonso Cláudio.
- Realizar pavimentação ou calçamento no Distrito de Serra Pelada. Trecho ADL até cemitério luterano -

1,5 km.
- Pavimentação de estrada que liga Serra Pelada até Francisco Correia no Município de Afonso Cláudio.

- Pavimentação da estrada que liga Serra Pelada - Afonso Cláudio até Itarana.
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Meio Ambiente e Agricultura
Caparaó
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Fortalecer os órgãos de fiscalização e controle.

- Criação de corredores ecológicos entre as cidades do entorno do Caparaó.
- Dar maior celeridade aos processos de pagamentos por serviços ambientais.
- Ampliar o Programa Reflorestar no ES.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Aumentar a fiscalização (ou garantir a efetiva ação da mesma) visando a redução da drenagem de

brejos, que são importantes para a manutenção do lençol freático e das nascentes.

- Criar um programa para os agricultores fazerem curva de nível nos pastos e aumentar a recarga de

água, estimular a construção de represas.

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

produção agropecuária
- Fortalecer os Órgãos Públicos de Assistência Técnica e Extensão Rural, como o INCAPER. Que é um

parceiro do agricultor familiar em seu processo produto e emancipatório.

- Investir no fortalecimento e capacitação das Ater (s) municipais, para ampliar a assistência técnica e

acompanhamento das propriedades rurais promovendo a adequação ambiental dos empreendimentos.

- Incentivar agroindústria, novas práticas agrícolas, práticas de conservação de água e solo, enfim...

Uma visão holística do ambiente que possa gerar renda e emprego, melhorando a qualidade de vida.

- Promover editais para infraestrutura produtiva (Funsaf) com foco na produção agroecológica e na

diversificação produtiva.

- Propor a implantação do sistema de produção agrícola através da "AGROFLORESTA".
- Incentivar agroindústria, novas práticas agrícolas, práticas de conservação de água e solo, enfim...

Uma visão holística do ambiente que possa gerar renda e emprego, melhorando a qualidade de vida.

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- A "entrada "do Eucalipto em áreas anteriormente ocupadas pela agricultura tem prejudicado em muito,

a economia com reflexos na CEASA. Assoreamento dos rios, diminuição da flora e fauna.

- Projeto Recuperação de Nascentes da Região Centro Serrana do Espirito Santo.
- Ampliar o Reflorestar por meio de novas linhas e frente de trabalho para incentivar a adesão dos

produtores rurais ao PSA.
- Acredito que Projetos como o "Reflorestar" devem ser intensificados em toda a nossa região.

- Direcionar recursos para compensar o proprietário rural para reflorestar áreas degradas nas

propriedades da região.

- Cobrir áreas devastadas com floresta natural (reflorestamento).
- Ampliar o Reflorestar por meio de novas linhas e frente de trabalho para incentivar a adesão dos

produtores rurais ao PSA.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

75

- PROJETO MAIS ÁGUA Consiste na abertura de caixas secas nas propriedades rurais do município de

Santa Teresa, visando o aumento da recarga hídrica do lençol freático e nascente de todo território.

- Autorização de limpeza e criação de poços escavados, reservando água para a irrigação de nossa

agricultura, através de projetos com responsáveis técnicos.

- Construção de barragens a pequeno e médio prazo atentam a fortalecer a segurança hídrica quanto

ao abastecimento humano e atividades produtivas.
- PROJETO MAIS ÁGUA Consiste na abertura de caixas secas nas propriedades rurais do município de

Santa Teresa, visando o aumento da recarga hídrica do lençol freático e nascente de todo território.

- Construção de Barragens para abastecimento de água de consumo humano para os Municípios de

Itaguaçu e Itarana.

- Programa Estadual para promover a construção de reservatórios de água; Estudo relacionado a

capacidade hídrica (irrigação) da microregião.

- PROJETO MAIS ÁGUA Consiste na abertura de caixas secas nas propriedades rurais do município de

Santa Teresa, visando o aumento da recarga hídrica do lençol freático e nascente de todo território.

- PROJETO MAIS ÁGUA Consiste na abertura de caixas secas nas propriedades rurais do município de

Santa Teresa, visando o aumento da recarga hídrica do lençol freático e nascente de todo território.

- Promover o desassoreamento da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da vitória. Fomentar e

incentivar a interligação das redes domésticas de esgoto para rede de tratamento adequada.

- PROJETO MAIS ÁGUA Consiste na abertura de caixas secas nas propriedades rurais do município de

Santa Teresa, visando o aumento da recarga hídrica do lençol freático e nascente de todo território.

- PROJETO MAIS ÁGUA Consiste na abertura de caixas secas nas propriedades rurais do município de

Santa Teresa, visando o aumento da recarga hídrica do lençol freático e nascente de todo território.

- Programa de incentivo para os proprietários rurais que atuarem na recuperação e conservação de

nascentes.
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Investimentos e incentivos na área de saneamento básico em todo o estado quanto ao esgoto lançado

em nossos rios indevidamente. Programas de conscientização quanto ao uso consciente da água.

- Fornecer maquinários para construção de pequenos e médios barramentos.

- PROJETO ÁGUA LIMPA Consiste no fornecimento de caixas biodigestor e caixas de gorduras com

sua devida instalação para os moradores da Zona Rural de Santa Teresa que possuem em suas
propriedade.

- PROJETO CIDADE LIMPA reestruturação da usina de triagem e compostagem e implantação de

sistema de compostagem bem como aquisição de veículo baú próprio.

- PROJETO ÁGUA LIMPA Consiste em no fornecimento de caixas biodigestor e caixas de gorduras

com sua devida instalação para os moradores da Zona Rural de Santa Teresa que possuem em suas
propriedades.

- PROJETO CIDADE LIMPA reestruturação da usina de triagem e compostagem e implantação de

sistema de compostagem bem como aquisição de veículo baú próprio.

- PROJETO CIDADE LIMPA reestruturação da usina de triagem e compostagem e implantação de

sistema de compostagem bem como aquisição de veículo baú próprio.

- PROJETO CIDADE LIMPA reestruturação da usina de triagem e compostagem e implantação de

sistema de compostagem bem como aquisição de veículo baú próprio.

- PROJETO CIDADE LIMPA reestruturação da usina de triagem e compostagem e implantação de

sistema de compostagem bem como aquisição de veículo baú próprio.

- PROJETO ÁGUA LIMPA Consiste em no fornecimento de caixas biodigestor e caixas de gorduras

com sua devida instalação para os moradores da Zona Rural de Santa Teresa que possuem em suas
propriedades.

- Evitar o desmatamento e o plantio do eucalipto em áreas de nascente ou próximas.A chuva numa

mata tem pouca ação no solo, já o eucalipto por ter cobertura vegetal porosa,facilita o impacto na terra.
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- PROJETO ÁGUA LIMPA Consiste em no fornecimento de caixas biodigestor e caixas de gorduras

com sua devida instalação para os moradores da Zona Rural de Santa Teresa que possuem em suas
propriedades.

- PROJETO CIDADE LIMPA reestruturação da usina de triagem e compostagem e implantação de

sistema de compostagem bem como aquisição de veículo baú próprio.

- PROJETO CIDADE LIMPA reestruturação da usina de triagem e compostagem e implantação de

sistema de compostagem bem como aquisição de veículo baú próprio.

- Fazer uma campanha de Educação Ambiental com Palestras, Fôlder e Radio/TV para conscientizar da

necessidade de preservar o Meio Ambiente.
- PROJETO ÁGUA LIMPA Consiste em no fornecimento de caixas biodigestor e caixas de gorduras

com sua devida instalação para os moradores da Zona Rural de Santa Teresa que possuem em suas
propriedades.

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

produção agropecuária
- Incentivos aos produtores rurais, objetivando a preservação de florestas, bem como da preservação

de nascentes, córregos e rios.

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- AMPLIAÇÃO DO PROJETO RECICLE RURAL Consiste em implantar contentores para coleta de lixo

úmido e seco, visando educar a população para separar o lixo reciclável.

- AMPLIAÇÃO DO PROJETO RECICLE RURAL Consiste em implantar contentores para coleta de lixo

úmido e seco, visando educar a população para separar o lixo reciclável.

- A pequeno e médio prazo, construção de barragens. A longo prazo reflorestamento de nascentes e

entornos de rios. Saneamento básico, usinas de reciclagem, redução na poluição do ar.

- AMPLIAÇÃO DO PROJETO RECICLE RURAL Consiste em implantar contentores para coleta de lixo

úmido e seco, visando educar a população para separar o lixo reciclável.

- AMPLIAÇÃO DO PROJETO RECICLE RURAL Consiste em implantar contentores para coleta de lixo

úmido e seco, visando educar a população para separar o lixo reciclável.

- AMPLIAÇÃO DO PROJETO RECICLE RURAL Consiste em implantar contentores para coleta de lixo

úmido e seco, visando educar a população para separar o lixo reciclável.

Central Sul
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Fortalecendo atividades que valorizem a mata atlântica, ampliação de sistema agroflorestais,

pastagem sustentável, formação de corredores ecológicos (cobrar no CAR).

- Disponibilizar dotações destinadas à construção de viveiro para cultivo de mudas de árvores nativas.

Desconheço na microrregião a existência de viveiro público ou gerido por alguma associação.

- Estimular a adoção de sistemas agroflorestais e silvipastoris nas propriedades rurais com o apoio da

pesquisa e da assistência técnica do Incaper e do Reflorestar/IEMA na região.

- Integrar ações voltadas a produção de mudas nativas e ampliação da cobertura florestal nativa com

questões socioambientais.

- Exigir participação estadual, municipal (através da Prefeitura, Câmara, Promotoria etc) e de toda a

sociedade para promover o reflorestamento em torno dos rios e nascentes. Obrigação por Município.

- Disponibilizar dotações destinadas à construção de viveiro para cultivo de mudas de árvores nativas.

Desconheço na microrregião a existência de viveiro público ou gerido por alguma associação.

- Fortalecendo atividades que valorizem a mata atlântica, ampliação de sistema agroflorestais,

pastagem sustentável, formação de corredores ecológicos (cobrar no CAR).

- Incentivar a criação de Reservas Particulares - RPPNs e fortalecer e ampliar as Unidades de

Conservação públicas.
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- Incentivar a criação de Reservas Particulares - RPPNs e fortalecer e ampliar as Unidades de

Conservação públicas.

- Fortalecer a fiscalização, ampliar participação e incentivos ao proprietários rurais, ampliar trabalhos de

educação ambiental.

- Recuperacao das matas de cabeceira com criação de coorredores ecologicos.

- Plantar árvores, porém em locais adequados, e não em calçadas em que a árvore não terá nutrientes

e espaço para se desenvolver.Proibição de cortes ou tirar arvores já existentes na cidade.

- Executar uma política ambiental, que visa fiscalizar, não somente os cortes de árvores, mas também

os plantios. Impedir cortes de árvores frutíferas seculares para uso em secadores de café.

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Dar maior ênfase e prioridade aos programas de construção de barragens/reservatórios "sustentáveis"

voltados para a dessedentação humana, e "barragens solidárias" para o atendimento do produtor rural.

- Dar maior ênfase e prioridade aos programas de construção de barragens/reservatórios “sustentáveis”

voltados para a dessedentação humana, e “barragens solidárias” para o atendimento do produtor rural.

- Cuidar das nascentes com a devida atenção necessário. Que é urgente. Por exemplo, em Apiacá

aonde a Cesan capta água pode secar a qualquer momento.

- Envolver as organizações dos municípios na definição das ações para a segurança hídrica da bacia

hidrográfica, da região e dos municípios.

- Costruir mais barragens.
- Desenvolver estratégias que possibilitem aos municípios o estímulo de ações de proteção e

conservação ambiental.

- Necessário criar um fundo que financie a captação e o armazenamento de água nas propriedades

rurais, aumentando os lençóis freáticos e garantindo as atividades agricolas e o abastecimento
humano.

- Intensificar e reorganizar o projeto Reflorestar para as áreas de recargas e por micro bacias com o

objetivo de ter um resultado mais significativo e concreto.
- Vincular e tornar obrigatórias ações de recuperação e proteção de nascentes e demais áreas de

preservação permanente aos projetos que são necessários o licenciamento ambiental.

- Comitês de Gestão Hídrica mais deliberativos, para garantir ações junto aos produtores como: caixas

secas, bolsões d'água e barragens solidárias na bacia que abastece a região.

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

produção agropecuária
- Destinar os recursos para as unidades de conservação.
- O INCAPER deve ensinar os produtores a agregarem valor na sua produção e fugir dos

atravessadores. Necessária capacitação séria e contínua, de forma prática e direta, inclusive nas
escolas.

- Integrar ações voltadas ao turismo rural e ecológico, com agropecuária sustentável, e conservação da

mata atlântica na região que envolve o Monumento Natural Serra das Torres.

- Criar um centro de pesquisas agropecuárias para o Sul Capixaba junto com o Incaper, visando ao

desenvolvimento de estudos adaptados às condições edafoclimáticas e ao perfil do agricultor da
região.

- Estabelecer a agroecologia e a produção orgânica como prioridades número um nas políticas

agrícolas e dos órgãos públicos do Estado.

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Fortalecer os órgãos de Proteção e Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Centro Oeste
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DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Mapear todas as nascentes, córregos, riachos, subafluentes e afluentes da bacia hidrográfica principal.

Disponibilizando assim recursos ou ajuda de custos para as pessoas envolvidas nesse processo.
- Arborizar as cidades.

- Criação de um Parque Ecológico em Colatina (em áreas consideradas de preservação ambiental).

Podendo ser aberto ao público, nos moldes do Parque Pedra da Cebola.

- Financiar reflorestamento nas pequenas e médias propriedades rurais, construir viveiros nas

penitenciárias utilizando os reclusos, para cada 5 dias de serviço menos um dia de pena.

- Utilizar os reclusos de bons antecedentes p/ plantar arvores frutíferas nas margens das rodovias e

morros e encostas de todo o estado do Espirito Santo - ES. Cada 5 dias de trabalho - 01 dia pena.
- Implantação de um parque Ambiental Urbano na cidade de Colatina.
- Reflorestar e cercar nascentes.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Assistência técnica e máquinas ao produtor rural, multar, apreender máquinas fazendo valas nas

vagens, atender ao produtor com projetos de caixas secas, liberar o reflorestar, que está parado.

- Conscientizar o uso da água nas irrigações.

- Construção de uma barragem na calha do Rio Doce, com o objetivo de abastecimento humano e

irrigação, na região de influência de Colatina.

- Construção de barragens para captação de água, caixas secas, incentivo para reflorestamento de

nascentes.
- Construção de barragens no Santa Maria.
- Construção de barragens no Santa Maria.
- Construção de barragens, guardando o máximo de água, parceria público privado.

- Mapear todas as nascentes, córregos, riachos, subafluentes e afluentes da bacia hidrográfica principal.

Disponibilizando assim recursos ou ajuda de custos para as pessoas envolvidas nesse processo.
- Projeto de construção de várias pequenas barragens, ao invés de investir em construção poucas

grandes como o governo já propôs.

- Implantar o programa de produção de água, em propriedades rurais, em vários municipios da região,

em pelo menos 10.000 ha de área.

- Promover resflorestamento de encostas e nascentes, reabrir e aprofundar a largura e a profundidade,

de corregos, rios, lago e lagoas, contruir escavando planices e planaltos.
- Projeto de implantação de caixas secas em parceria com municípios e produtores rurais.
- Primeiro: aumentar as calhas largura/profundidade de rios e corregos. Construir de 10/10 km represas

e tanques escavados para manter agua chuva/enchentes.
- Desassorear, aumentar a calha largura/profundidade do Rio Doce, construir de 10/10 km, represas de

Regência a Mascarenhas, represas com 12 metros de largura para serem utilizadas como rodovias.

- Criar mecanismo de fiscalização atuante na zona urbana e rural através dos órgãos ambientais, com o

objetivo de diminuir o desperdício de água por parte dos agricultores e dos consumidores urbanos.

- Fazer levantamento com os municipios dos projetos de execuçao de barragens com os produtores

rurais, diga-se das barragens coletivas e individuais.
- Construção de barragens no Rio Pancas.

- Viabilizar novas fontes de água potável que não seja a do Rio Doce para abastecimento notadamente

humano para cidades populosas, como Colatina, onde a única fonte de abastecimento é o Rio Doce.
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- Rio Doce - 01 - Construir seis represas p/ preservar a captação de água potável e servir como estrada

de Regência à represa de Mascarenhas aproximadamente 120 km / 6 = uma a cada 20 km.

- Regulamentar no Estado o reuso da água, seja na indústria ou em qualquer outro segmento; com isso

influenciando positivamente sobre a qualidade e quantidade da água dos mananciais.

- Sugestao fazer as curvas de nivel e caixas secas e represas neste momento antes das chuvas ,

automaticamente estará segurando a água para recuperar o lençol freático e evitando o assoreamento.

- Unir Sec. de Desenvolvimento Urbano, Sec de Turismo, sec da cultura e a Sec de saneamento básico

e meio ambiente e começar os trabalhos aos atingidos pela lama, agindo apenas com mobilização das
pessoas.

- Construir três barragens com reservatórios de água para abastecimento humano, um ao norte, no rio

Pancas, e duas ao sul, da cidade de Colatina no rio Santa Maria, e Santa Joana.
- Construir seis represas no rio Doce, uma a cada 30 km, servindo esta como rodovia.
- Diante da pouca distribuição de chuva e do aumento da temperatura média anual, destaca-se como

estratégia a aplicação da biotecnologia na fisiologia vegetal, para identificar plantas mais adaptadas.

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Construir por parceria publica e privadas, franquias da CESAN para tratamento de agua e esgoto, em

vilas e distritos e cidades, a partir de 300 habitantes. distribuir água tratada nas casas.

- Reeducar a população sobre seu papel ativo na preservação da água e do ar; Criar normas e

procedimentos com critérios rigorosos sobre os crimes ambientais.

- Construir em todos os municípios rede de recolhimento e tratamento de esgoto. (água). Oferecer

projetos aos pequenos e médios produtores rurais para financiamento e construção de poços,
represas.

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

produção agropecuária
- Promover a implementação de pesquisas aplicadas ao tema da sustentabilidade de indústrias,

notadamente com produção de resíduos aplicáveis na agricultura, como por exemplo resíduos de
curtume, etc.

- Infraestrutura de calçamento e pavimentação de vias rurais, tais como, a da associação APACOSP em

Pancas, possibilitando o agricultor escoar sua produção com menor custo além de fixá-lo ao Campo.

- Autorizar, licenciar, incentivar e financiar, que em todas as propriedades rurais pequenas e médias,

seja construidos grandes lagos e lagoas, reflorestando suas margens.
- Infraestrutura de calçamento e pavimentação de vias rurais, tais como, a da associação APACOSP em

Pancas, possibilitando o agricultor escoar sua produção com menor custo além de fixá-lo ao Campo.

- Promover junto as Associações de Produtores Rurais, abertura de caixas seca para segurar a agua

das chuvas, Pequenas barragens nos córregos . Plantio de Arvores nos topos dos morros etc.

- Construção da estrada que liga Vila Valério ao Distrito de Fátima em Jaguaré. São apenas 33 km,

numa região que é grande produtora de café e coco. Também melhorar o acesso à Ceasa, em São
Mateus.

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Programas junto a orgãos sociais para desenvolver atividades de preservação.
- Ampliação dos serviços de proteção e defesa civil na região.
- Construir piscinões para evitar enchentes, bombear esta agua para escavações em planices e

montanhas possiveis de escavação, para utilizar esta agua, via sistema de irrigação por pingometro.

- Incentivar a implantação de energias renováveis.

Litoral Sul
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DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Fortalecer as equipes do Corpo de Bombeiros e IEMA, para que juntos possam atuar na proteção da

cobertura vegetal contra incêndios.

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Apoiar o INCAPER para que o órgão possa orientar e incentivar os agricultores na construção e

manutenção de caixas secas ao longo das estradas rurais.

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

produção agropecuária
- Fortalecer o INCAPER para que possa transmitir suas tecnologias aos agricultores.

- Divulgando e aplicando políticas sustentáveis aos produtores, fortalecendo a diversificação

agropecuária.

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Fortalecer a defesa civil estadual (CEPDEC).

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Criação de novos parques florestais estaduais em toda Grande Vitória.
- Para 1 hectare de mata ou nascente preservada, pagar R$1.000,00 (hum mil reais) ano. Através de

titulo do governo, que poderá ser aceito no comércio e serviços.

- Sim, apoio ao governo de iniciativas para se conhecer a flora do estado, afinal, para conservar,

precisamos conhecer o que ainda temos.
- Implantar programa de plantio de árvores e plantas em todas escolas públicas e privadas de ensino

fundamental. Retirar obras irregulares em áreas de conservação, inclusive Morro do Moreno.

- Melhorar os programas de pagamento por serviços ambientais.

- Fortalecer as equipes do Corpo de Bombeiros e IEMA para que possam juntos atuarem na prevenção

e combate aos incêndios.

- Trabalhando junto aos Produtores Rurais para que os mesmos conserve áreas naturais dentro de

suas propriedades.
- Afirmação de área de preservação ambiental.
- Trabalhando junto aos Produtores Rurais para que os mesmos conserve áreas naturais dentro de

suas propriedades.
- Construir a sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental - Terreno próprio está localizado ao lado da

rodoviária de Vitória). Motivo: melhorar a coordenação do policiamento e dotar a sede de marina.

- Incentivando o produtor rural a reflorestar as áreas de recarga de água.
- Construir a sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (a unidade conta com um terreno próprio ao

lado da Rodoviária de Vitória), isso possibilitaria mais meios para a coordenação do policiamento.

- Criacao de corredores ecologicos e unidades de conservação.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Incentivos econômicos para a compra de formas alternativas para economia de energia e de água.
- Trabalhar junto aos Produtores Rurais para que conserva a água no solo, seja por projeto de captação

da chuva ou de reservas Florestais em suas propriedades.
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- Promover programas de Educação Ambiental para o uso racional da água e mobilização para o

Saneamento Básico.

- Trabalhar junto aos Produtores Rurais para que conserva a água no solo, seja por projeto de captação

da chuva ou de reservas Florestais em suas propriedades.
- Realizar programas de Educação Ambiental com ênfase ao uso racional da água.

- Reflorestar os locais onde existiam nascentes e conscientizar os produtores rurais para não desmatar

esses locais.
- Promover programas de Educação Ambiental para o uso racional da água e mobilização para o

Saneamento Básico.

- Eliminar a poluição provocada pelo esgotamento sanitário ao longo de toda a bacia hidrográfica dos

rios. Recuperação da mata ciliar. Desassorear os rios. Construir barragens p/ armazenamento de água.

- Eliminar a poluição provocada pelo esgotamento sanitário ao longo de toda a bacia hidrográfica dos

rios. Recuperação da mata ciliar. Desassorear os rios. Construir barragens p/ armazenamento de água.

- Implantar represas, plantio de árvores nas encostas, conservação de nascentes.
- Distrito de Buenos Aires - Guarapari. Desapropriar terreno com grande cachoeira para fazer grande

represa para conservação de água.

- Intensificar o trabalho junto aos proprietários rurais no sentido da preservação de nascentes.
- Construir represas no rio Doce de 5/5 km, sendo estas também utilizadas como rodovia ganhos em

duplicidade: armazenar a água e servir para encurtar distancias da margem norte da margen sul.

- Fortalecer e desenvolver projetos de sensibilização sobre o uso racional da água entre as famílias e na

comunidade escolar, que geralmente são multiplicadores das informações.

- Pressionar os Municípios na manutenção das matas ciliares e da vegetação em torno de rios e

córregos. A pressão antrópica, especialmente, nas áreas urbanas sobre estas regiões é muito forte.

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Propor normas para o controle de queima de lixo em terrenos particulares e públicos e fiscalização

disto.
- Ampliar as pesquisas sobre a qualidade do ar e da água através de editais públicos.

- Fiscalizar a eficiência do tratamento de esgoto da Cesan; - cobrar que a população faça as ligações

(utilizar efetivos da Polícia Ambiental, Iema e secretarias de meio ambiente nesse esforço.

- Exigir da VALE investimentos que reduzam a emissão de "pó preto" no ar e no mar da Grande Vitória.
- Utilizar mais transporte público, desde que este seja eficaz.
- Melhorar a forma de controle das emissões de poluentes.

- Monitoramento das praias e vias públicas através de Câmeras, autuando quem deixa cachorro fazer

fezes nas praias e vias públicas. Está crescendo numero de cachorros.

- Melhorar a qualidade do ar: minha proposta é que seja revisada a legislação de emissão de poluentes

adotando critérios mais rígidos com relação aos níveis de poluentes.

- Proteção de mananciais e quaisquer outros recursos hidricos, no sentido de erradicar os efluentes

domesticos/industriais que hoje se encontram. Quanto ao ar, aplicar a lei sobre empresas poluidoras.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Incentivo à gestão eficiente e reutilização de recursos hídricos, à utilização de energias renováveis e
ao aumento da produtividade associado as boas práticas agrícolas. Fomento à pesquisas na área.
- Apoiar o INCAPER para incentivar a agricultura sustentável nos municípios da região metropolitana.
- Dar mais apoio governamental ao INCAPER para fortalecer a agricultura principalmente no município

de Guarapari.
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- Desestimular a monocultura (principalmente do eucalipto) e oferecer incentivos para a agricultura

familiar e orgânica. Oferecer cursos para experiencia com permacultura, focando em agroflorestas.

- Uma política de estado descentralizada, desta forma, permitindo o aumento dos investimentos e das

políticas para agricultura familiar em detrimento do "agronegócio" (monoculturas) capixaba.

- Parceria do governo com associação de produtores de pequenos e médios agricultores. Para

construção de barragens, represas e grandes escavações nas planícies de caixas.

- Valorizar a agricultura Familiar.

- Incentivar e financiar reflorestamento de morros, encostas e beiras de rios, lagos e lagoas. construir

grandes caixas em terra batida para armazenar agua de chuva e enchente.
- Criar uma cooperativa técnica para dar assistência ao produtor rural agregando valor e tecnologias as

suas atividades.
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Aproveitar o momento doloroso de falta de água e rios secos para aumentar a calha em profundidade

e largura, após, construir represas de 2/2 km com monje ou registro para manter a saida de água.

- Em convênio com as prefeituras e governo e construtoras - parceira publica e privada. Desapropriar

casas nos barrancos e construir casas em locais próprios (novos bairros).

- Equipar o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para agir em casos como eventos naturais extremos.
- Fortalecer as ações e equipes da CEPDEC (Defesa Civil Estadual).

Nordeste
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Promover campanhas educativas voltadas ao produtor rural e empresas, quanto ao uso correto e

racional dos recursos hídricos.

- Construir barragens de uso coletivo no Município de Jaguaré, com o objetivo de atender o consumo

humano e produção agrícola.

- Estudos amplos sobre água subterrânea e disponibilizar o uso. Barragens, e uso otimizado da água.

Quem sabe um dia promover a dessalinização da água do mar para uso na agricultura e cidades
vizinhas.

- Apoiar e orientar os produtores rurais na elaboração dos projetos de reservação hídrica.
- Aumentar a fiscalização sobre as áreas de nascentes e em relação à conservação dos solos.

Promover maior conscientização no meio rural junto aos produtores sobre a importância da
conservação do solo.

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Promover técnicas e conhecimentos que possam auxiliar o produtor rural a desenvolver suas

atividades rurais, mitigando os efeitos destas ao meio ambiente.

Noroeste
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Que o Governo de incentivos as pessoas que preservarem suas matas e nascentes, com pagamentos

mensais estilo bolsa familia e com menos burocracia pois existe pessoas que não tem capacidade.

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Criar programa de apoio a reflorestamento e recuperação de nascentes.
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- Construção de inumeros caixas secas e curva de nivel ou terraçeamento nos morros, evitando

assoreamento e rentendo agua da chuva e ajudando a presenvar as estradas sem pavimentação.

- Criar programa de apoio a reflorestamento e recuperação de nascentes.

- Dar subsídios aos agricultores para que sejam capacitados nos projetos de armazenamento de água,

bem como auxiliar as prefeituras para que possam executar os serviços.

- Recursos da ordem de R$ 5.000.000,00 para construção de barragens em propriedades e áreas rurais

do município de Nova Venécia.

- Implantação de represa reservatório de água no município de Ecoporanga para abastecimento

humano e ponto turístico, tendo em vista existir projeto em andamento no Ministério da Integração.

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Implantar políticas de conscientização ambiental e revitalização do rio Cricaré.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Fortalecer o projeto de Fruticultura na região, para diversificação da propriedade rural.
- Implantação de um abatedouro publico no município de Ecoporanga, tendo em vista o Município

possuir o maior rebanho Bovino do Estado do Espirito Santo.
- Produzir água.

- Conclusão do asfaltamento da estrada que liga o Córrego da Serra (Santo Antonio) à comunidade de

Santo Izidoro, Caminhos do Campo, na comunidade de Serra de Baixo.

Rio Doce
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Investir em tecnologia de monitoramento do uso do solo na agricultura visando evitar o desperdício.

Investir em conhecimento das reais necessidades da na agricultura para evitar desperdício.

- Construção de uma unidade da Polícia Militar Ambiental na cidade de Linhares para ampliar a

fiscalização nos remanescentes florestais da região.

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Investir em tecnologias que monitore o uso da água. Investigar as causas e sanar o desperdício de

excesso de produção agrícola. Deter urgentemente o plantio de eucalipto.

- Diminuir consideravelmente o plantio de eucalipto. Implementar a produção de mudas nativas.

Reflorestar áreas importantes que garanta a qualidade da cobertura vegetal local.

- Reunir os agricultores para capacitá-los com orientações e treinamentos sobre os recursos hídricos

naturais.
- Construção de barragens (Rio Piraqueaçu), projeto reflorestar, construção de caixa seca,

melhoramento de estradas vicinais, controle de Irrigação, Habitação Rural, Horas
Máquinas(escavadeira).

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Propor a construção de uma unidade da Polícia Militar Ambiental na região de Linhares para

intensificar as fiscalizações na Bacia do Rio Doce e Lagoa Juparanã.

- Construção de um unidade da Polícia Militar Ambiental em Linhares para ampliar a fiscalização na

bacia do Rio Doce e lagoa Juparanã.

- Propor a construção de uma unidade da Polícia Militar Ambiental na região de Linhares, para

intensificar fiscalizações na bacia do Rio Doce e lagoa Juparanã.
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DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária
- Fortalecimento das Associações de Produtores,Assistência técnica, desburocratização de
procedimentos ambientais para atividades rurais, horas máquinas (escavadeira) para apoio aos
pequenos produtores.
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Campanha Estadual de esterilização de animais domésticos. Criação do Conselho Estadual de Defesa

Animal e da Criação do departamento Municipal de Defesa Animal. Campanha Educativa nas Escolas.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Gostaria que houvesse a construção de uma companhia da Polícia Militar Ambiental na região de

Pedra Azul para fortalecer o combate aos crimes ambientais.
- Dar continuidade aos programas de conservação da cobertura florestal.
- Propor a construção de uma companhia da Polícia Militar Ambiental na região de Pedra Azul,

Domingos Martins.
- Reflorestar as cabeceiras dos morros ao invés das nascentes.

- Sugiro a instalação de um pelotão da Polícia Militar Ambiental em Marechal Floriano para ampliar o

combate aos crimes ambientais.
- Sugiro a construção de uma companhia de Polícia Militar Ambiental na região de Pedra Azul,

Domingos Martins.
- Grande programa do Estado. Precisa dar ênfase, aproximar dos produtores rurais que são os

verdadeiros produtores de águas.

- Propor a construção de uma companhia da Polícia Militar Ambiental na região de Pedra Azul,

Domingos Martins.
- Criar uma lei estadual que obrigue a cercar com arame as áreas de app ao longo dos córregos e

nascentes. Motivo: reduzir o assoreamento dos rios e promover a regeneração da mata ciliar.

- Aumentar a capilaridade dos órgão de fiscalização ambiental no Espírito Santo por meio da criação da

5ª Companhia de Polícia Militar Ambiental na Região Serrana (Pedra Azul).

- Sugiro a construção de uma companhia de Polícia Militar Ambiental na região de Pedra Azul,

Domingos Martins.
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Mapear tipos de culturas agrícolas propícias à cada região considerando a relação entre clima,

hidrografia, relevo etc., subsidiando-as, porém apenas os cultivos adequados às condições locais
mapeadas.

- Construção de barragens.

- Instruir os produtores rurais quando ao uso eficiente de recursos hídricos para irrigação. Não somente

garantir o recurso, e sim também usar-lo com eficiência.

- Investimento em um equipamento simples e fácil de se construir que são as chamadas "caixas secas

nas áreas de recarga".

- Cercar e reflorestar as matas ciliares no entorno em parceria com entidades civis sem fins lucrativos.
- Construção de barragens.
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água
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- Propor a construção de um pelotão em Marechal Floriano, para intensificar a fiscalização da região da

Bacia do Rio Jucu.
- Investimentos na coleta e tratamento de esgoto nesta micro região. investimento em projetos de

reservação de água para utilização humana.

- Construção de um pelotão de Polícia Militar Ambiental em Marechal Floriano, para intensificar a

fiscalização na região da Bacia do Rio Jucu.

- Fiscalizar a eficiência do tratamento do esgoto gerido pela CESAN e SAAEs; - fiscalizar os lançamento

de esgoto fora da rede; - fiscalizar os moradores que não possuem fossa em locais sem rede.

- Criar um projeto de Educação Ambiental para todos os seguimentos da sociedade informando das

necessidades da conservação do Meio Ambiente através de Palestra, visitas, Material Informativo,
Rádio e TV.

- Propor a construção de um pelotão em Marechal Floriano, para intensificar a fiscalização da região da

Bacia do Rio Jucu.
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da

produção agropecuária

- Ampliação da parceria com SEBRAE em relação ao suporte técnico às propriedades com base na
agricultura familiar.
- Fortalecer a Ater publica e gratuita com qualidade para da apoio aos agricultores familiares nas

orientações técnicas das culturas, orientações de manejo instruindo para obter os melhores resultados.

- Asfalto ligando a sede de Brejetuba ao distrito de Sao Jorge. -Asfalto ligando a sede de Brejetuba a

sede de Afonso Claudio.
- O desenvolvimento necessita de condições para logística. Brejetuba reivindica também 30 km de

caminhos do campo para São Jorge do Oliveira e Rancho Dantas. Cujo projeto já se encontra na
SEAG.

- Manter o programa "caminhos do campo", pois é uma infrestrutura importante para o produtor e para

desenvolvimento, inclusive produção de alimentos.

- Subsidiar a silvicultura na região Sudoeste Serrana e demais.
- Estimular a pesquisa e a extensão rural no desenvolvimento e divulgação de modelos de produção

mais harmônicos com o ambiente, sem perder a produtividade.

- Instalação de torre para ampliação do acesso a Telefonia rural.

- Fortalecimento do agronegócio.
- Estar mais perto do homem do campo para auxiliá-lo.
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Saúde
Caparaó
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde

- 13,3% da população da região é de idosos. Existe um hospital em São José do Calçado que é

subutilizado. Definir o perfil desse hospital para ser, também, referência nos cuidados paliativos ao
idoso.

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

- Colocar em funcionamento o Centro de Consultas e Exames Especializados.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

município de Santa Teresa.

- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Retorno do co-financiamento da APS pela Secretaria de Estado da Saúde (PECAPS).

- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção das unidades de saúde de Alto Caldeirão e Alto Santa Maria (Varzea Alegre).
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

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

- Construir Centros de Especialidades, próximos aos cidadãos que na atualidade ficam distantes dos

munícipes, e a partir da construção, viabilizar recursos financeiros para garantir a qualidade.

- Aumento das especialidades e profissionais.
- Capacitar o Hospital de Santa Leopoldina com equipamentos, pessoal e estrutura física para

atendimento maior às demandas existentes sem ter que deslocar-se através de ambulâncias para a
GV.

- Centros de Especialidades localizados mais próximos dos Municípios (regionais), oferecendo

consultas e exames especializados. Oferecer transporte sanitário.

- A construção de Nova Unidade de Saúde no Distrito de Alto Santa Maria - Várzea Alegre, Santa

Teresa.
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- Necessitamos urgentemente de um grande hospital onde possa se fazer atendimento de pacientes em

estado grave e com aparelhos para realização de exames detalhados que são difíceis e demorados na
rede.

- Implantação do SAMU.
- Transporte de pacientes dos seus Municípios aos centros especializados para consultas, diagnosticos

e intervençoes medicas em geral.

- Regional de especialidades em nosso município.

- Regional de especialidades em nosso município.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
- Construção de Novas Unidades de Saúde nos Distritos de Alto Santa Maria e Alto Caldeirão, ambos no

municipio de Santa Teresa.
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Colocar em funcionamento o Centro de Consultas e Exames Especializados.

- Incentivar o programa de descentralização da saúde pública através de parceria com os hospitais

filantrópicos.

- O SUS é uma das maiores politicas públicas que apresenta muitos problemas. Para ajudar o sistema

ser mais resolutivo, sugiro que os gestores recebam capacitação visando conhecer os instrumentos
gestão.

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

- Precisamos em Mimoso do Sul de um SAMU.

- Precisamos em Mimoso do Sul de um SAMU.
- Dar crédito à porta de entrada garantindo a referência e contra-referência sem burocracia, extinguindo

o assistencialismo e executando com clareza o sistema tripartide.
- O retorno imediato do serviço de ambulâncias na cidade e distritos, em Cachoeiro, no distrito de São

Vicente, bem como a contratação de mais agentes de saúde, pois muitas áreas estão descobertas.

- Precisamos em Mimoso do Sul de um SAMU.
- Criação de um centro de demanda espontânea, onde cada equipe terá horário pré estabelecido de

pronto atendimento e levantamento dos agravos, referenciando às unidades dos mesmos.

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

- Dar crédito à porta de entrada garantindo a referência e contra-referência sem burocracia, extinguindo

o assistencialismo e executando com clareza o sistema tripartide.
- Criar plano odontológicos Brasil Sorridente em cidades como nossa Mimoso do Sul e criação de

policlinicas estaduais.
- Criar plano odontológicos Brasil Sorridente em cidades como nossa Mimoso do Sul e criação de

policlinicas estaduais.
- Necessário que Cachoeiro de Itapemirim possua um hospital regional para desafogar os grandes

centros.
- As cirurgias oftalmológicas; Os exames de especialidades como por ex: ultrassom, eletro

encefalograma dentre outros; Consultas de especialidades como por ex: neurologia, psiquiatria dentre
outras.
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde
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- Fomentar projetos de organização social através da sensibilização de instituições e entidades,

promovendo debates entre os membros de cada núcleo de organização (associações de moradores).

- Fomentar projetos de organização social através da sensibilização de instituições e entidades,

promovendo debates entre os membros de cada núcleo de organização (associações de moradores).

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- O SUS funciona com PA perifericos que encaminham os casos de maior complexidade para os CREs

regionais Nestes os medicos que nestes atendem são todos especialistas, com titulo de especialista.

- Moralizar os Conselhos Municipais de Saúde com a participação de técnicos do estado na sua

formação, garantindo sua efetiva representatividade.

- Colocar somente concursado, enfermeiros para fazer o atendimento primário e remover atendentes e

recepcionistas sem graduação. Incluir uma comissão voluntária popular para fiscalizar os
atendimentos.

- Revitalizar toda a estrutura interna da Santa Casa de Misericórdia de Castelo com instalação de

equipamentos para atendimento a UTI..

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

- Maior atendimento na rede básica de saúde.
- Investir em capacitação dos profissionais da atenção primária. Capacitar principalmente os gestores

dos seviços básicos de saúde . Fortalecer a representatividade das microregiões junto a SESA .

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

- Ampliar o atendimento de urgência SAMU para região.

- Aumentar o programa de saúde familiar e ligar este programa à extensão universitária.
- Estruturar os hospitais já existentes como de Mantenópolis e Pancas.
- Criar aplicativo para marcação de consultas.

- Melhorar o nível de capacitação dos servidores da saúde. Levar informações aos cidadãos sobre os

mais variados temas na área da saúde especializada. Escolher com rigor os dirigentes dos órgãos.

- A região necessita de um hospital maior, que atenda as demandas. Atualmente o hospital Silvio

Avidos, apesar das ampliações, ainda deixa a desejar. A construção de um novo com mais
especialidades.

- Construção em parceria público-privada governo do estado e UNESC. Novo hospital geral de Colatina

bairro Honório Fraga com 600 leitos. Hospital escola de residencia médica em todas as especialidades
médicas.

- Criar na região do Caparáo um centro de tratamento especializado em Neoplasias (Câncer). O intuito

seria evitar que pacientes submetidos ao tratamento se desloquem até Cachoeiro de Itapemirim.

- Proposta: construção em parceria publico-privada, GOV-ES/UNESC/Governo Federal novo hospital

geral de Colatina - local: bairro Honorio Fraga - 600 leitos. Hospital escola "senador Moacyr Dalla".
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Colocar profissionais gestores com especialidades em saúde pública.

- Melhor a estrutura da santa casa de misericórdia de Colatina, uma vez que iria desafogar o pronto

socorro do centro e teriamos um melhor atendimento aos municipios vizinhos.

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

- Criar serviços regionais (centro de diagnóstico, CAPS AD 24hs dentre outros serviços) que possam

atender o mais próximo do local de moradia de forma a fomentar o atendimento no território.

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

- Apoiar os municípios com recursos financeiros.

- Fazer educação em saúde sobre o SUS para a população.
- Enviar projeto para a Assembleia para autorizar, por opção, extensão da carga horária de profissionais

médicos e enfermeiros de 20 para 40 horas, vai aumentar a quantidade e qualidade de atendimento.

- Criação de um posto de saúde no Bairro Morada da Barra, pode ser anexo ao CRAS.
- Construção e aparelhamento do novo hospital geral senador Dr. Moacyr Dalla no bairro Prefeito

Honório Fraga em parceria público-privada do governo do Estado e UNESC - área de 40 mil metros.

- Construir o hospital estadual em Rio Marinho/VV (parte alta do bairro) sendo referência em

Cardiologia/Urologia e doenças do homem!!!

- Estado retomar política de cofinanciamento da atenção primária, junto aos municípios, com avaliação

periódica de indicadores e remuneração por desempenho.

- Ampliação do Projeto Telessaúde (www.telessaudebrasil.org.br), onde cada R$ 1 investido pelo

Estado economiza-se R$ 7,00 para o Estado. Ajuda no fortalecimento da Estratégia de Saúde da
Família (ESF).

- Aumentar a quantidade de postos de saúde nos bairros, para termos um melhor trabalho preventivo,

podendo atender à comunidade no mesmo mês em que a consulta é marcada.

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

- É fundamental a construção de novas unidades hospitalares, ampliar as que já existem e aumentar o

numero de pesssoal.
- O cidadão deve ser informado por meios digitais, jornais de circulação e/ou cartilhas, onde, como e

quando procurar um serviço de saúde. Serviços de Emergência, Urgência e Atenção Primária.

- Criação de postos de apoio especializados de atendimento 24 horas de pacientes para casos simples.

Dessa forma diminuiremos as esperas de atendimento nos hospitais de casos médios e graves.

- Construção e aparelhamento médico do hospital escola residência médicas senador Dr. Moacyr Dalla,

PPP Governo x UNESC x 600 leitos - Área de 40 mil metros da UNESC. Bairro prefeito Honório Fraga.

- Mudança das gestões locais, efetivação de cargos comissionados, criação de aplicativos para facilitar

agendamentos de consultas e exames integrados com a rede.
- Construção do novo hospital geral e escola de residencia nas especialidades medicas. Senador Dr.

Moacyr Dalla, 600 leitos, gerar emprego/renda. Local: UNESC bairro Honorio Fraga, área=40 mil
metros.

- Melhorar a resolutividade da Atenção Primária, principalmente em relação à prevenção e promoção da

saúde, para que o sujeito seja protagonista de sua saúde.

- Melhorar a oferta de especialidades na rede pública estadual.
- Melhorar a oferta de especialidades na rede pública estadual.

- Acho necessário o ampliamento dos serviços de saúde especializados pela demora que encontramos

para poder usá-los, por exemplo, ter que esperar meses por um médico especialista.

- Ampliar o acesso dos estudantes das áreas afins, ao campo de atuação junto à comunidade, através

de bolsas de estudo, criando desta maneira um diálogo constante com as demandas existentes em
cada PAS.
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- Aumento do acesso aos exames de especialidades como por ex: ultrassom, mamografia e

encefalograma. Consultas de especialidades como por ex: oftalmológica e neurologia, no município da
Serra.

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

- Realização de campanhas e outras ações de estímulo à prática de atividades físicas e alimentação

saudável.

- Executivo: aprovar projeto de lei que: isenta pagamento de uma das taxas abaixo, portador CPF -

Cadastro Pessoa Física. Homem ou mulher que fizer acima de duas doações de sangue ao ano.

- Divulgação de conhecimentos científicos destinados aos leigos engajados na prevenção e combate

das diversas doenças.

- Disponibilização de eventos voltados para a saúde através de atividades físicas com parceria com

universidades e academias.
- Ampliação do projeto Telessaúde Educação no ES. Pois através dele poderemos disponibilizar para a

população cursos autoinstrutivos sobre cuidado pessoal. Implantação de projetos de Educação
Popular.

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Construção do novo hospital escola e residência em especialidades médicas senador dr. Moacyr Dalla

de Colatina - ES. Parceria publica e privada: GOV-ES, UNESC, Construtoras Galwan e Sá Cavalcante.

- Implantação do projeto de modelagem de processos da Gerência de Recursos Humanos da SESA,

visando a implantação de ferramentas tecnológicas de gestão.

- Fazer parceira publico-privada, GOV-ES , UNESC de Colatina e construtoras Galwan e Sá Cavalcante,

construção do novo hospital geral senador Dr. Moacyr Dalla, bairro Honorio Fraga, na UNESC.

- Informatizar toda a rede de atendimento de forma que se traga celeridade e humanização no

atendimento dos pacientes.
- Aumentar a pesquisa científica e a aproximação da academia nessa área.
- Não é uma proposta, mas sim uma percepção: Verba para a educação há, mas a má gestão é que

deixa nossos hospitais super lotados. A meritocracia dos gestores deve ser estimulada.
- Utilizar a tecnologia da informação para aproximar o relacionamento entre cidadão e governo.

- Projeto, construção e aparelhamento em parceria publica/privada do novo hospital geral de Colatina -

"senador Dr. Moacyr Dalla" Governo do Estado x UNESC com 600 leitos.

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

- Funcionamento nos Postos/Unidades de Saúde nos finais de semana.

- Melhoria da qualidade dos serviços de Saúde prestados pelo Hospital Roberto Arnizaut Silvares.
- Aumentar postos de saúde.

- Ampliar a oferta de serviços de saúde na região: exames, consultas, medicamentos, unidades de

atendimento.

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

- Construção e aparelhamento do novo hospital geral de Colatina "senador Moacyr Dalla". 600 leitos -

Hospital escola - Cursos de residência em todas as especialidades médicas. ppp - gov e unesc.
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DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Aquisição de equipamentos e contratação de profissionais para o centro de especialidades de Nova

Venécia.

- Acabar com os fura filas nos hospitais, Unidades de Saúde (fulano de tal da saúde, fulano da

ambulância, da farmácia...)

- Implementar e estruturar nas proximidades do Município de Ecoporanga e região noroeste

atendimento, acompanhamento, e tratamento de pacientes de hemodiálise.

- Promover mecanismos de atendimento de especialização de serviços de partos e pré-natal na unidade

de saúde no município de Ecoporanga.

- Ampliação da estrutura do Hospital São Marcos com implantação de 11 leitos de UTI.

- Construção de um Hospital Regional em Nova Venécia para atender a demanda de toda região.
- Construção de um Hospital Regional em Nova Venécia para atender a demanda de toda região.
- Sempre quando vou aos centros de atendimento publico de saúde vejo que a desorganização é clara ,

mas vejo também que as pessoas não tem criatividade e paciência para mudar isso.

- Maior investimento financeiro do Estado do ES nos Centros de Especialidades e que o mesmo seja

resolutivo para nossa população.

- Aumentar os CRE's no estado, aumentando o atendimento de saúde especializada evitando o grande

numero de ambulâncias nas estradas pra Vitória.

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Construção do novo hospital geral de Colatina - ES. Hospital geral senador Moacyr Dalla. Parceria

público-privada. Gestão: GOV-ES / UNESC / Construtoras.

- Melhorias no hospital São Marcos , principalmente médicos pediatras.

- Sr. Secretário de Saúde, metodologia de aumentar atendimento médico sem contratar de novos

médicos. Projeto de lei para Assembleia Legislativa. Autoriza ampliação de carga horas de 20 p/ 40
horas.

- Profissionalização da gestão em saúde nos municipios e no estado, menos politicos e mais

profissionais.
- Alterar lei nº 639 (plano de cargos e salários da SESA-ES). Criar artigo para dar direito de opção para

aumentar carga horaria de 20 para 40 horas médicos e enfermeiros.

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

- Agilidade na implantação do CRE Centro Regional de Especialidades em Linhares.

- Tornar o Hospital Santa Rita, um Hospital regional.
- Conclusão do CRE - Centro Regional de Especialidades de Linhares, equipamentos e pessoal para

funcionamento.
- Conclusão da obra , aquisição de equipamentos e contratação de profissionais para o CRE Linhares.
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

- Criação de superintendência regional de saúde no município de Linhares.

- Tornar o HGL ( hospital geral de LInhares) um hospital também com recursos do Governo do Estado,

pois atende ao Norte do ES e Sul da Bahia e ampliar seu atendimento.
- Construção do hospital regional de Linhares.
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- Construção do Hospital Regional de Linhares.

- Implantação de Superintendência Regional de Saúde em Linhares.
- Criar superintendência regional de saúde em Linhares para também atender os municípios

circunvizinhos.
- Criação de superintendência regional de saúde no município de Linhares.

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

- Construçao de um hospital regional.
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados

- Viabilizar recurso para custeio. Aquisição de medicamentos, vacinas, e criação de programas de

atendimentos como por exemplo recursos para aquisição de equipamentos hospitalares, e Unidades
de saúde.
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Segurança, Justiça e Defesa Social
Caparaó
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Estabelecer parcerias público privadas para construir presídios fábricas onde o preso possa trabalhar

e estudar enquanto cumpre a pena. Ex fábrica de blocos, manilhas, etc.

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Reforma e construção de novas delegacias da PCES.

- Volta dos Destacamentos Policiais nos principais distritos dos municipios.
- Melhoria na remuneração dos delegados de policia da PCES, vigésimo quarto salario do Brasil,

reduzindo assim a saída de vários colegas para outros estados acarretando perda de investimentos.

- Aumentando o efetivo de policiais em todas as cidades do Caparaó.
- Aumento do efetivo da polícia civil. Pois a população aumentou e em contrapartida o número de

policiais civis diminuiu. Delegacias sem delegados ou com efetivo insuficiente.
- Recomposição do efetivo em todas as áreas da PCES.

- Compra de mais viaturas e equipamentos para a Policia Militar.

Central Serrana
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Implantação de sistema de comunicação digital para atender o policiamento da região.
- Reforma da sede da 8ª Cia Ind que fica em Santa Teresa.

- Aquisição de viaturas de 12 caminhonetes para serem utilizadas na região em razão de sua topografia.
- Ampliar a infraestrutura da PM na região serrana com a criação do Batalhão de polícia militar em

Santa Maria de Jetiba .
- Implantação de um plantão 24h da policia civil na região.
- Implantação de um batalhão da policia militar, tendo sua sede o municipio de Santa Maria de Jetibá.

- Fortalecimento do número de efetivo das forças policiais ( Bombeiro Militar, Policia Militar e Policia

Civil).
- Maior investimento na educação e aumento de efetivo da policia militar.

Central Sul
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Deixar penas maiores proporcionalmente às reincidências.
- Ampliação do Centro de detenção provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

- Ampliação do Centro de detenção provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Aumentar efetivo de policiais militares, assim como renovação de viaturas e material para segurança

do policial. Promover integração entre PM e PC com ciclo completo de polícia.
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- Mais ronda policial nos bairros com maior vigilância nos horários de risco. E permanência dos

bandidos na na prisão. Em casos de tentativa de fuga, fazer uso de arma de fogo sem intenção de
matar.

- Renovação da frota de viaturas da policia militar no caso 9º BPM em torno de 20 viaturas para o ano

que vem.
- Sim, abertura do posto policial no distrito de Conceição do Muqui em Mimoso do Sul.
- Sim, abrir um posto policial no Distrito de Conceição do Muqui, Mimoso do Sul.

- Permitir que o cidadão ficha limpa possa portar arma de fogo e tenha leis melhores para resguardar o

cidadão em caso óbito do bandido.

- Recomposição do efetivo da Polícia Civil abrangendo todas as categorias.
- Reformar e ampliar a sede do Pelotão da Policia Militar em Jerônimo Monteiro.

- Aumento de viaturas para o 9º BPM - em média 20 viaturas já estarão sem condição de serem

utilizadas pelo período de utilização.

- Abrir o Posto Policial de Ponte do Itabapoana e Mimoso do Sul, o espaço é do Estado, antigo posto

fiscal, ja foi reformado e só aguarda a autorização do Estado.

- Abertura da Companhia da Policia Militar de Mimoso do Sul e municípios vizinhos, exceto Cachoeiro.

O efetivo disponível é sempre utilizado em Cachoeiro devido aos índices de criminalidade.

- Infraestrutura (Construção do Complexo da Policia Civil em Cachoeiro de Itapemirim - 7ª Delegacia

Regional, Serviço Médico Legal e Perícia Regional).

- Aumentar efetivo de policiais militares, assim como renovação de viaturas e material para segurança

do policial. Promover integração entre PM e PC com ciclo completo de polícia.

- Como PM sugiro que este Governo incline-se para a tropa e seja compreensivo e urgente em atender

as demandas a cerca de viaturas e coletes balísticos. Concurso Público também constitui prioridade.

- Aumento do efetivo policial nos municipios.
- Recomposição salarial e retorno da gratificação por apreensão de armas de fogo. Também retorno do

pagamento de ISEO - Operações Policiais.

Centro Oeste
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Ampliar o sistema de vídeo monitoramento do município.
- Construir novo 8º batalhão da policia militar de Colatina-ES transformar em escola de formação de

soldados do centro oeste. abrir 600 vagas anos formação de soldados.

- Construir e transformar o 38 batalhão para formação de cabos e soldados com 600 vagas ano, para

aumentar o efetivo da região.

- Ampliar o vídeo monitoramento no município de Colatina, aperfeiçoando paralelamente os trabalhos

com as polícias civil e miliar para articulação integral do policiamento ostensivo.

- Incremento do efetivo policial e valorização salarial dos profissionais.

- Desapropriar área próximo a Colatina, para construir novo 38 batalhão, para que possível construir o

novo batalhão e formar novos cabos e soldados. Por concurso, abrir anualmente 600 vagas.

Litoral Sul
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Melhor qualificação dos Inspetores Penitenciários.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
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- Aumento do preço das peças de reposição das viaturas policiais, em 2015 e 2016, frota antiga

necessitando manutenção, necessário aumento de 20% da cota de manutenção das viaturas policiais
da 9ª CIA.

- A 9ª CIA IND PM não possui sede própria, ocupa prédio alugado não projetado para atender bem a

população, não tem onde guardar as viaturas. Construir uma sede para a 9ª CIA IND PM dentro do
projeto da SESP/ES.

- Investir em projetos nas áreas carentes. Por exemplo, projetos culturais, esportivos e de iniciação a

ciência (que possa despertar nos jovens o interesse pela ciência).

- A 9ª CIA IND PM funciona em um prédio alugado e sem condições de atender a população e sem

local para guardar as viaturas policiais.
- Aumento do consumo de cartucho de toner e papel para a impressora com a mudança dos boletins de

ocorrência manuscritos para os digitados.

- Aumento do preço do combustível em 2015 e 2016, necessário abastecer as viaturas PM da 9ª CIA

IND para o policiamento ostensivo.
- Recomposição do efetivo da Policia Civil em todos os niveis.
- Computadores antigos e sem contrato de manutenção para a 9ª CIA IND PM. Aquisição de doze

novos computadores e contratação de manutenção de computadores para a 9ª CIA IND PM.

- Os aparelhos de ar condicionado são antigos e não possuem contrato de manutenção, o que coloca

toda a rede de computadores da 9 CIA IND PM em risco de deteriorar por aquecimento dos
equipamentos. Contratação de empresa para realizar manutenção.
- Coletes a prova de bala da 9ª CIA IND PM perto do fim da garantia de fabrica.
- Viaturas antigas na área da 9ª CIA IND PM, desgastadas e que necessitam substituição.

Metropolitana
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Implantação de uma política de trabalho e estudo obrigatório ao estado e município, com o intuito

único e exclusivo de custearem sua detenção.

- Tratamento mais humanizado da PM, juntamente com programa de incentivo ao retorno dos

adolescentes para a escola.
- Tornar o sistema carcerário mais rígido, com obrigatoriedade de trabalho não só para a redução de

pena, mas para cobrir os custos da internação do detento.

- Aumentar parcerias com empresas para acolhimento de infratores. Aumentar penas alternativas para

crimes brandos.
- Maior apoio e financiamento aos projetos dos grupos sociais existentes (religiosos e ongs). Mais

treinamento de pessoal (servidores) e aumento no número de psicólogos.

- Incentivar que a PM lavre o Termo Circunstanciado diante dos crimes de menor potencial ofensivo.

Vantagens: a polícia ficaria mais tempo na rua e agilizaria o tramite do processo criminal.

- Implantação de uma política de trabalho e estudo obrigatório ao estado e município, com o intuito

único e exclusivo de custearem sua detenção.

- Investir em ressocialização com base em propostas já realizadas em outros locais.
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Investimento na Perícia Criminal.
- Criação/construção de Batalhões PM com, no máximo, 250 policiais ou atendendo a pelo menos 80

mil habitantes. Por ex, Vila Velha teria 3 Batalhões da PM. Serra e Cariacica.

- Investimentos na Perícia Criminal, polícia técnico científica do estado.
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- Unificar a Policia Civil e Militar (transformar tudo em militar) graduar os servidores da Policia Civil

efetivos nas patentes militares delegado: major escrivão: capitão. investigador: tenente.

- Investimento na Perícia Criminal, fazendo com que a resolução de crimes possa ser feita de maneira

mais rápida e eficiente.

- Voltar a polícia interativa fixa nos bairros, onde ficava um quiosque ou vagão da Polícia em alguns

pontos estratégicos em cada bairro, interagindo entre eles radio amador.

- Proponho a nomeação dos aprovados para o cargo de Delegado de Polícia, oriundos do concurso de

2013. No dia de hoje (02/07/2016), existem cerca de 60 cargos vagos nos quadros da polícia civil do
ES.

- Reforma das leis criminais , diminuição da maioridade penal!!
- Redimen o número de Delegacias para atendimento a crime primário, garantindo-se o mínimo de

profissionais a partir de indicadores que levem em conta população extensão territorial e índices de
violência.

- Precisamos de mais efetivo nas ruas.

- Cumprimento da Lei Federal 12030/2009, que trata da Autonomia da Perícia Oficial. Esta lei existe a 7

anos praticamente, e até hoje o nosso Estado descumpre a mesma.

- Diminuir a impunidade, aplicar penas mais rígidas para que o agressor pense duas vezes antes de agir.
- Criar metas diárias de abordagem de carros, motos, ônibus intermunicipais, ônibus interestaduais e

transeuntes.
- Fazer operação nos bairros fechando todas as suas saídas e parando todos os carros e motos com

suspeitos e revistando todo cidadão que passar a pé.

- Fornecer escola de qualidade debatida o modelo com a população e não por imposição como a Escola

Viva foi. Implementar a pedagogia da alternância na educação do campo.

- Criar uma rede virtual para solicitações e denuncias entre a comunidade e a policia.
- Aumentar o investimento na Perícia Criminal.

- Combate a impunidade: modernização da PC, autonomia e investimento na perícia criminal.
- Aumentar a eficiência da investigação policial e cumprimento de mandados de prisão.
- Investimento na perícia criminal do estado.

- Combate à cracolândia que se formou entre os bairros Vila Independência e Vila Capixaba.
- Maior investimento para a atuação preventiva das forças policiais. Policiamento Comunitário.

- Aumentar o investimento na Perícia Criminal.
- Construção da sociedade solidária, através de propagandas de incentivo: - Ajuda ao próximo

necessitado, - Diminuição julgamento do comportamento alheio, - Educação sobre diversos órgãos
públicos.

- Aumento do efetivo de policiais na Serra.
- Aumento do policiamento. Melhoria dos recursos utilizados pelos órgão policiais. Combate indireto a

criminalidade com educação, diminuição da extrema pobreza e atenção aos grupos em situação de
risco.

- Aumento do efetivo das carreiras policiais, principalmente da polícia judiciária que atualmente está

muito defasada. É de extrema necessidade a abertura de concurso público.

- Aumentar o investimento na Perícia Criminal.
- Atuação efetiva do município no controle e prevenção criminal.

- Mapear as áreas (exemplo: Cariacica) e locais (exemplo: transporte coletivo) com maior incidência de

crimes contra a vida; e, distribuir policiamento capacitado proporcionalmente para as áreas.

- Aumentar os investimentos na Perícia Criminal e na polícia técnica como um todo.
97

- Melhorar a remuneração dos PMS que estão a mais de 02 anos de sem reposição de suas perdas!

Criar mais batalhões em todos os municípios da RMGV (Cariacica, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha),
amentar o efetivo!

- Criação/construção de, pelo menos, 20 bases comunitárias de policiamento/ano por Batalhão da PM

na RMGV, equipadas com vtr/moto/bikes, capacitando os policiais militares para as suas funções.

- Mais educação não imposta e sim debatida com a comunidade escolar. educação de jovens e adultos

de forma presencial.
- Incentivar que as ocorrências de menor potencial ofensivo sejam atendidas pela PM por meio do

Termo Circunstanciado. Vantagens: agilizar os atendimentos e aumentar a eficiencia da prestação
judicial.

- Aumentar investimento na perícia criminal (policia técnico científica).

Nordeste
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Construção de Unidades Prisionais para desafogar a superlotação, concursos públicos para prestar

um serviço de qualidade, tanto para o apenado, quanto para familiares e advogados.

- Construção de Unidades Prisionais para desafogar a superlotação, concursos públicos para prestar

um serviço de qualidade, tanto para o apenado, quanto para familiares e advogados.

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Implantação de delegacia 24 horas em Nova Venecia.

- Criar canais de comunicação permanente entre a Polícia Militar e as comunidades rurais do Município

de Jaguaré e Região.

- Aumento do efetivo de policiais na microrregião.
- Manter e ampliar o patrulhamento da polícia militar na zona rural do município de Jaguaré e Região.
- Aumentar o rigor das punições aos infratores para causar temor aos infratores e pensarem nas

consequências.

- Além de atentarmos para a diminuição dos crimes contra a vida, devemos aumentar nossos esforços

para o enfrentamento ao crime contra o patrimônio, que vem aumentando em nossa região.

- Implantação de delegacia 24 horas em Nova Venecia.

Noroeste
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Criar programa Presidiário trabalhando.
- Criar programa Presidiário trabalhando.
- Instalação de IASES na região noroeste, haja vista que o único mais próximo da região fica localizado

na cidade de Linhares.
- Privatização do sistema penitenciário e alocação dos servidores da SEJUS na Polícia Civil. Assim,

diminuiria o gasto público, podendo ser em forma de PPP (parceria público-privada).

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Implantação de delegacias 24 horas em Nova Venecia.

- Criar uma Delegacia Regional em Nova Venécia (Plantão).
- Implantação de Departamento Médico Legal (DML) no município de Nova Venécia.
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- Implantação de delegacias 24 horas em Nova Venecia.

- Implantação de Departamento Médico Legal (DML) no município de Nova Venécia.
- Implantação de uma delegacia 24 horas em Nova Venécia.
- Instalação de SML na região noroeste, haja vista que a elevada distância para o mais próximo que fica

situado na cidade de Colatina/ES.
- Aumento de efetivo da Polícia Civil, haja vista que é a incumbida pela elucidação dos crimes dolosos

contra a vida. É sabido que o a impunidade é um dos fatores que corroboram para o aumento do crime.

- Construção de um Destacamento de Bombeiros em Barra de São Francisco. BSF tem uma demanda

reprimida de 2000 ocorrências de atendimento pré-hospitalar. Fora ocorrências de incêndio.

Rio Doce
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Construção nova sede do 12º batalhão da policia militar no município de Linhares.

- Construção da delegacia regional de Linhares, setor de identificação e serviço médico legal.
- Construção do batalhão do corpo de bombeiros no município de Linhares.
- Criar novas prisões com o objetivo de separar os indivíduos por gravidade sua de criminalidade. E

também reduzir as penas através de prestação de serviço sendo disponibilizados para a sociedade.

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Completar os quadros e a infraestrutura dos forças de Segurança Pública; Reestruturação dos

Conselhos de Segurança para mobilização da comunidade no enfrentamento dos problemas
contemporâneos.

- Como a maioria dos crimes está sendo praticado por jovens. Minha proposta seria a criação uma

instituto de internação como base militar, onde serão obrigados a estudar, fazer tarefas e se formar.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Acompanhar melhor o cumprimento das medidas sócio-educativas; - criar patrulhas específicas da

Polícia Militar para verificar o cumprimento das medidas cautelares pelos récem egressos.

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Conforme colocado como principal demanda desde o orçamento de 2012, que seja realizada a

implementação de um Batalhão da Polícia Militar no Município de Venda Nova do Imigrante, com uma
sede.

- Construção da sede da sexta cia independente da policia militar em Domingos Martins, conforme

escolha de um projeto já existente da SESP.

- Implantar câmeras de videomonitoramento nas sedes e nos distritos dos municipios.
- Implantar um posto de bombeiro nos município de Afonso Cláudio.
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Turismo, Cultura e Esporte
Caparaó
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo

- Desenvolver o potencial turístico do parque do Caparaó investindo na melhoria das trilhas, na

divulgação e atraindo investimento privado para o entorno.

- Criar mecanismos de inclusão social no mercado do turismo /cultura através do

cooperativismo/associativismo.
- Promovendo melhorias nas estradas, rurais e Caminhos do Campo, da região do Caparaó, que

atualmente se encontram em péssimas condições, e apoiando eventos culturais e esportivos.

- Estimular o agroturismo na região do Caparaó. Tentar atrair empresas para explorar e estimular o

turismo na região.

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

- Criar dois programas: um para estimular o esporte lazer/inclusão e outro para apoiar atletas com

potencial profissional. Estimular parcerias com o setor privado para estimular mais o esporte.
- Promover a capacitação de crianças e adolescentes das escolas públicas em musicalização.

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

- Criação de programa de incentivo ressaltando que turismo é renda. Focar nas campanhas de

captação de empreendedores focando no resultado financeiro que os que atuam nesta área possam
ter como retorno.

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

- Implantação de aulas de educação física nas escolas, incentivando a pratica de esporte de diversas

modalidades.
- Criar a olimpíada escolar das microrregiões. No sentido de buscar à integração social, estimular a

prática esportiva e afastar os jovens dos desvios sociais.

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

- Construção de um parque de exposição e um parque esportivo na região, nos moldes do Trancredão

de Vitória.

- Incentivo à reestruturação dos Parques da Cidade em parceria com o município de Cachoeiro.

- Criação de um Aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim, que possa receber voos nacionais, colocando

assim o Estado na rota do turismo.
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Resgatar e evidenciar valores, promovendo acessibilidade aos mesmos, gerando espírito competitivo

entre as instituições e grupos sociais organizados que apresentarem tais valores.

Centro Oeste
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
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- Fazer o ES ser conhecido no Brasil e exterior.

- Inovação aos jovens e adolescentes.
- Conhecer a realidade de outros Estados/Municípios no tocante ao turismo e adaptar à nossa realidade;

2. Criar infraestrutura adequada para os pontos turísticos já existentes no Estado.

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

- Estruturar fisicamente os Circuitos Turísticos.
- Financiar a promoção do turismo religioso em Anchieta.

- Estruturar os Circuitos Turísticos com escritórios de apoio, patrocinados pela iniciativa privada.
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Desenvolver projetos culturais e esportivos nessas áreas.

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

- Fortalecer o agroturismo no município de Guarapari.

- Elaboração/implantação de projeto de iluminação p/ 3ª Ponte por meio de parceria público privada com

a finalidade de torná-la marco referencial da Paisagem e cartão postal do município de Vix/Vvelha.

- Elaboração e implantação de projeto de iluminação para 3ª Ponte por meio de parcerias público

privada com a finalidade de torná-la marco referencial da paisagem e cartão postal do mun de Vix e
Vvelha.

- Devido ao valor e a importância da paisagem no campo cultural, ecológico, ambiental, social e

econômico, o momento atual está a exigir providências, ações práticas, por parte de gestores públicos.
Defesa e discussão da Política da Paisagem Cap...

- Fomentar o desenvolvimento rural da região de montanha do município de Guarapari.

- Utilizar as potencialidades naturais do estado.
- Criação de um posto de informação turística integrado da Região Metropolitana equipado com

telefone, internet,e funcionários promovendo atendimento e pesquisa de demandas de turistas da
BR101 e 262.

- Criação do Centro de Tradições do Espírito Santo, que seria basicamente um espaço destinado aos

pequenos e médios artesãos de todas as regiões do estado em um único espaço turístico e cultural.

- Elaboração e implantação de projeto de iluminação para 3ª Ponte por meio de parcerias público

privada com a finalidade de torná-la marco referencial da paisagem e cartão postal do mun de Vix e
Vvelha.

- Criar selo de qualidade e intercambio entre os hotéis e atrativos turisticos, alem de boa infraestrutura

arredores hoteis; Incentivar projetos culturais e casas de shows. Trazer eventos esportivos.
- Reconhecer como área turística e cultural a Praça dos Namorados, Bairro Praia do Canto, na qual,

tradicionalmente, se reúnem expositores de artesanato, culinária e artistas.

- Posto de Informação Turística Metropolitana em Cariacica\Viana(BR 262) onde os visitantes poderão

ter informações de nossas rotas, circuitos e roteiros e adquirir nosso artesanato.

- Ação articulada com os municípios da região Metropolitana, no sentido de definir diretrizes e

estratégias pertinentes à proteção, gestão e ordenamento das paisagens no âmbito regional.

- Ação articulada com os municípios da região Metropolitana, no sentido de definir diretrizes e

estratégias pertinentes à proteção, gestão e ordenamento das paisagens no âmbito regional.
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- O estado deveria atuar como um elo entre a iniciativa privada e o patrocínio ao esporte e cultura. O

estado não deve ser o principal patrocinador.

- Implantar Festival Anual da Moqueca e Torta Capixaba em Vitória. Transformar Morro do Moreno em

local de turismo, com guias, passeios, restaurante, lanchonete, rapel, mirante, estacionamento.
- Elaboração e implantação de projeto de iluminação para 3ª Ponte através de parceria público privada

c/ finalidade de torná-la marco referencial da paisagem e cartão postal do município de Vix e Vvelha.

- Devido ao valor e a importância da paisagem no campo cultural, ecológico, ambiental, social e

econômico, o momento atual está a exigir providências, ações práticas, por parte de gestores públicos.
Defesa e discussão da Política da Paisagem C...

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

- Criação de um parque com área de lazer, no bairro Morada da Barra, aproveitando área existente que

já é muito frequentada, podendo ter espaço para rapel, caminhadas e acampamentos.

- Criar linhas de ônibus exclusivas para os dias e apresentações no Teatro Carlos Gomes. Seria quase

como uma excursão dentro da própria cidade.

- Criação do Centro Esportivo de Cariacica, para busca de talento em todos os esporte que represente o

municipio e o estado nas competições oficiais, tem uma área muito boa em Jardim América.

- Criação do Centro Esportivo de Cariacica, para busca de talento em todos os esporte que represente o

municipio e o estado nas competições oficiais, tem uma área muito boa em Jardim América.

- Criar a Lei de Incentivo à Cultura tendo como modelo a Lei João Bananeira (5.477/2015) do Município

de Cariacica, que determina que o empreendedor cultural receba diretamente recursos financeiros.
- Retomar as obras do estádio Kleber Andrade, de forma que o mesmo seja utilizado em eventos

culturais, esportivos e turísticos e integrando a comunidade local.

- Criação de um Centro Esportivo, Turístico e Social, com quadras esportivas, auditórios e área de lazer

no município da Serra, no local onde existia a empresa Poltex - o local está parado há anos...

- Esporte nas comunidades.
- Esporte nas comunidades.

- Esporte nas comunidades.
- Concurso público para a FAMES.
- Conclusão do Parque Estadual O Cravo e a Rosa, localizado em Cariacica.

- Conclusão do estadio estadual kleber Andrade - visando tornar este espaço como formador e

preparador de jovens atletas priorizando os oriundos de famílias mais carentes.

- Esporte nas comunidades.

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

- Pavimentação do Trecho Pontal do Ipiranga - Barra Nova, Via Ilha de Campo Grande.

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

- Incentivos e apoios, em caráter financeiro, dentro das ações que existe dentro desses setores,

fortalecendo assim os projetos já existentes. Ampliação e reforma dos imóveis culturais .

- Criação de um ponto de informações turísticas no município, com infraestrutura adequada para

atender os visitantes e promover o turismo local e regional.
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- Criação de um posto fisico ao atendimento ao turista. Com infraestrutura adequada a promoção local e

regional das potencialidades turística da nossa região e da Região Turistica Pedras Pão e Mel.

- Incentivos direcionados a ações/projetos já existentes dentro do próprio município, promovendo assim

o fortalecimento e a potencialização desses setores.

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

- Implantação de áreas de lazer e espaços culturais no Município de Ecoporanga.

- Implantar áreas de lazer praças publicas no município de Ecoporanga.

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

- Asfaltar toda a estrada que liga, via orla marítima, o ES de norte ao sul, passando por Aracruz e

Linhares até a divisa com a Bahia.

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

- Reforma do ginásio de esporte "Manoel Salustiano de Souza" no município de Linhares.
- Criação de novos programas sociais, onde o investimento é voltado para cultura, esporte e turismo

para alunos de rede pública.

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

- Domingos Martins vive praticamente de cultura. Sendo assim, acredito que é primordial que os

recursos repassados para a cultura sejam ampliados.
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ANEXOS
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ANEXO 1 – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2017

1.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 2015-2018
O Governo do Estado realizou o Planejamento Estratégico 2016 pautado nas
Orientações Estratégicas 2015-2018. O resultado desse planejamento norteou os
trabalhos das Audiências Públicas de elaboração da Lei Orçamentária Anual de
2016.

Importante destacar que o Planejamento Estratégico de 2016 foi embasado pelo
cenário de crise econômica, social e política, pela redução da atividade econômica,
do emprego, da renda e das receitas públicas, e pelo reconhecimento nacional das
contas equilibradas de nosso Estado.

As orientações estratégicas, resultado do Planejamento Estratégico 2016, foram:
esforço para pagamento dos servidores e fornecedores em dia, foco na continuidade
dos serviços essenciais, em especial saúde, educação, segurança e assistência
social, e gerenciamento intensivo de investimentos (com manutenção e geração de
empregos).

O Planejamanento Estratégico 2016 manteve o foco nas 10 áreas de resultados, 37
desafios, 77 resultados finalísticos e 156 entregas ou diretrizes planejadas em 20152018. A seguir, apresentamos o Mapa Estratégico resultado do Planejamento
Estratégico 2015-20181.

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.
105

Figura 01: Mapa Estratégico 2015-2018

FONTE: Planejamento Estratégico 2015-2018 SEP/SUBEPP.

As 10 áreas de resultados são detalhadas em seu conteúdo, conforme quadro XII

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.
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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

10. Gestão Pública

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.
Área de resultado que abrange a ampliação e aprimoramento
dos serviços públicos prestados aos cidadãos, transparência
e participação social nas ações de Governo. Inclui ações de
combate
à
corrupção,
modernização
da
gestão
(desburocratização, novas tecnologias) e profissionalização
dos servidores públicos.

Em seguida, estão detalhados os desafios, por área de resultado, identificados no
Planejamento Estratégico 2015-2018 e que serviram de base para os trabalhos das
Audiências Públicas do Orçamento 2017.
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I. EDUCAÇÃO


Alfabetizar todas as crianças até 8 anos



Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos



Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública



Melhorar e fortalecer a gestão da escola



Qualificar o jovem para o mercado de trabalho



Melhorar e fortalecer a gestão da escola



Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

II. SAÚDE


Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde



Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde



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

III. DESENVOLVIMENTO SOCIAL


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



Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo



Reduzir a extrema pobreza

IV. SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL


Diminuir os crimes contra a vida



Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização.

V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Ampliar a competitividade do Espírito Santo



Melhorar o ambiente de negócios



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

VI. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA


Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária



Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias
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VII. DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL


Ampliar a cobertura de saneamento básico



Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades



Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região
metropolitana



Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares



Reduzir o índice de acidentes de trânsito



Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

VIII. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA


Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado



Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades
produtivas



Melhorar a qualidade do ar e da água



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



Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos.

IX. TURISMO, CULTURA E ESPORTE


Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social



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

X. GESTÃO PÚBLICA


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



Garantir o equilíbrio fiscal sustentável



Integrar o Governo em rede com a sociedade



Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
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1.2 METODOLOGIA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Audiências Públicas são uma importante ferramenta de diálogo e consulta junto à
sociedade. A realização das Audiências Públicas é uma iniciativa do Governo do
Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento, amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de
garantir a transparência e a participação da população nos processos de elaboração
dos Orçamentos.
Noutras palavras, as audiências públicas podem ser conceituadas como uma forma
de participação e controle popular da administração pública, com a finalidade de
informar, discutir, tirar dúvidas, ouvir opiniões e captar soluções para os problemas
enfrentados pela população.

O resultado de uma audiência pública subsidia, por exemplo, a elaboração da Lei
Orçamentária Anual (LOA). A LOA é o instrumento de planejamento de curto prazo,
compatível com o Plano Plurianual (PPA), utilizado pela administração pública para
estimar todos os recursos que serão arrecadados (receita), e fixar os valores a
serem aplicados (despesas) em um determinado exercício financeiro.

A LOA estabelece as dotações necessárias à realização de todas as despesas do
Governo no exercício financeiro, neste caso o de 2017. Nela constam os orçamentos
fiscal, da seguridade social e de investimento das estatais, todos detalhados de
forma a dar visibilidade a todas as despesas e receitas previstas para o ano, sejam
elas oriundas do Governo do Estado ou de transferências externas (Governo
Federal, operações de crédito, doações, etc.). Dessa forma, a LOA possibilita à
sociedade e aos órgãos controladores maior transparência e controle dos gastos
públicos.

As Audiências Públicas para elaboração do Orçamento 2017 ocorreram do dia 08 de
junho ao dia 07 de julho e foram formatadas para que a sociedade participasse via
internet ou presencialmente. A primeira, deu-se pela participação online, via acesso
ao site www.orcamento.es.gov.br, e a segunda foi a participação em encontros
presenciais nos quais a equipe do Governo do Estado e a sociedade debateram os
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maiores desafios enfrentados pelas microrregiões do Estado, visando à elaboração
do Orçamento. Esses encontros ocorreram entre os dias 15 e 29 de junho.
As Audiências Públicas 2016 envolveram os 78 municípios do Estado. Os encontros
presenciais foram formatados por microrregião. Ao todo, foram realizados 5
encontros presenciais, organizados da seguinte maneira:
Quadro XIII – Cronograma dos Encontros Presenciais das Audiências Públicas
do Orçamento 2017
MICRORREGIÕES
Nordeste
Noroeste
Rio Doce

MUNICÍPIOS
Nova Venécia
Secretaria Municipal de Educação

Colatina
Área Pastoral de Colatina

DATA

15/06/2016

16/06/2016

Centro-Oeste
Central Serrana

Santa Maria de Jetibá

Sudoeste Serrana

FARESE – Faculdade da Região
Serrana

23/06/2016

Central Sul
Cach. de Itapemirim
Caparaó

FACACCI – Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas

24/06/2016

Litoral Sul
Metropolitana

Cariacica
IFES

29/06/2016

Fonte: Planejamento das Audiências Públicas – SUBEO/SEP

A programação no dia dos encontros presenciais das Audiências Públicas,
diferentes dos anos anteriores, foi organizada em plenária e teve a inclusão de uma
palestra com a Diretora-Presidente do Instituto Jones Santos Neves, Andrezza
Rosalém Vieira, com o tema Conjuntura Econômica do Espírito Santo. Nessa
palestra foram abordadas questões sobre a situação atual da economia e a situação
fiscal do Estado, bem como questões sobre o desenvolvimento regional e as
oportunidades e desafios em tempos de crise. Em seguida, a sociedade era
convidada a acessar o site e registrar suas contribuições e fazer suas exposições
em plenária, na qual estavam presentes os Secretários e Presidentes de Autarquias
Estaduais.
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O site Orçamento em Rede foi a ferramenta utilizada nas Audiências Públicas do
Orçamento 2017. Teve como requisitos básicos a facilidade de manuseio, estar
disponível em todos os tipos de plataformas (tablets, celulares, computadores,
smartphones, etc) e ser atrativo à sociedade. Com a colaboração do PRODEST,
desde 2015 o site foi para a rede mundial de computadores.

O site permitiu que a sociedade, nos encontros presenciais ou mesmo em suas
casas, trabalho etc., escolhesse a microrregião do Estado do Espírito Santo e área
de resultado (tema) para a qual desejasse detalhar sua contribuição. Após essas
seleções, a sociedade poderia destacar o desafio que deveria ter maior atenção do
Estado. Em seguida, poderia propor soluções para enfrentar os desafios
destacados. A sociedade ainda era convidada a sugerir qual contribuição poderia
dar para a construção de um futuro melhor para todos os capixabas.

Figura 02 – Site Orçamento em Rede

Fonte : Apresentação do Site Orçamento em Rede
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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
III - capacidade de geração e retenção de renda nos espaços regionais,
interiorizando o urbano e os serviços.
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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
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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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