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APRESENTAÇÃO
Este relatório consolida o conjunto de informações colhidas junto à sociedade
capixaba no âmbito das Audiências Públicas do Orçamento 2018, cujo registro foi
realizado por meio da ferramenta online Orçamento em Rede.

Importante esclarecer que a redação das propostas apresentadas neste
relatório seguiu padrão adotado pela Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento (SEP), privilegiando clareza, concisão e estilo. Algumas das
sugestões apresentadas pela sociedade precisaram passar por readequação de
linguagem a fim de dar homogeneidade ao documento sem, contudo, comprometer
as ideias-força constantes de cada uma das mais de 2.387 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) 2018 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 2018. Seu acesso pôde ser feito por meio de computadores e também por
smartphones e tablets.

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,

Justiça

e

Defesa

Social;

Desenvolvimento

Social;

Desenvolvimento Econômico; Infraestrutura Logística; Desenvolvimento Urbano e
Regional; Meio Ambiente e Agricultura; Turismo, Cultura e Esporte e Gestão Pública.
Após escolher um dos temas, o cidadão poderia destacar quantos desafios julgasse
mais relevantes e enviar quantas propostas quisesse para cada tema escolhido. Não
houve imposição de limite nas participações do cidadão, podendo o mesmo realizar
propostas e destacar desafios em todos os temas, quantas vezes considerassem
necessário.

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:
- pertinência dentre as competências do Governo do Estado: serão
consideradas para compor o orçamento as propostas adequadas às competências
do Governo do Estado, sendo incabíveis no orçamento estadual matérias de
competência de outros entres, sejam do Governo Federal ou dos Municípios.
- viabilidade técnica e econômica: para compor o orçamento as propostas devem
ser tecnicamente exequíveis e devem estar adequadas às realidades orçamentárias
do órgão executor e do governo estadual.
- potencial de impacto ao conjunto da população: terão prioridade de execução
as propostas com maior capacidade de modificação da realidade de seu público
alvo. Isso quer dizer que propostas com maior potencial transformador terão
precedência àquelas de menor impacto.
5

- caráter regional: as audiências públicas possuem caráter regional. Dessa forma,
sugestões que apresentem ações de governo que extrapolem os limites municipais,
tendo impacto junto ao conjunto da microrregião, terão primazia em relação às
propostas de abrangência municipal.
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1. RESULTADOS DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
A Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP) organizou, no mês de
7 as Audiências Públicas como forma de ouvir a sociedade e coletar
julho de 2018,
suas contribuições para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018 (LOA
2018).

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 2018.

Participaram das Audiências Públicas do Orçamento 2018 pelo site 831pessoas de
70 municípios e 936 pessoas nos 5 Encontros Presenciais, somando um total de
2.387 propostas. Ainda podemos apontar os 2.838 destaques aos desafios das
microrregiões.

Apresentamos, a seguir, os resultados consolidados da participação da sociedade
nas Audiências Públicas do Orçamento 2018. Anexo a este relatório encontram-se
detalhadas a metodologia e também a dinâmica de trabalho realizada.
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1.1 TEMAS DESTACADOS PELA SOCIEDADE

O gráfico I apresenta uma síntese da participação da sociedade nas Audiências
Públicas do Orçamento 2018, consideradas as suas contribuições em termos de
temas destacados, organizados por área de resultados e microrregiões.

A área de resultado, ou tema, que obteve maior número de destaques foi Meio
Ambiente e Agricultura, com 467 destaques, ou 16,3% do total. Em segundo lugar
vem a Educação, com 430 (15,2%), seguida pela Gestão Pública, com 390 (13,7%).

Na área Meio Ambiente e Agricultura a microrregião com maior contribuição foi a
Metropolitana, com 119 destaques, ou 25,64% do total de destaques do tema. Em
segundo lugar, a microrregião Nordeste, com 98 destaques (21,12%), e em terceiro
a Centro-Oeste, com 66 destaques (14,22%).

Na área de Educação a microrregião com maior número de destaques também foi a
Metropolitana, com 124 (28,83%), seguida pela Centro-Oeste, com 72 (15,58%), e
pela Nordeste, com 67 (16,74)%.

A área de Gestão Pública foi a mais destacada pelos participantes da Microrregião
Metropolitana, com 219 destaques, que respondem por 56,15% das participações.
Seguem as participações das microrregiões Nordeste, com 46 destaques (11,79%) e
Centro Oeste, 26 destaques (6,67%).

8

GRÁFICO I - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE POR ÁREA DE RESULTADO E MICRORREGIÃO – TEMAS DESTACADOS
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15,2%
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Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.
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QUADRO I: DEMONSTRATIVO GERAL DE DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO
TEMA
Gestão Pública

DESAFIO
Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

DESTAQUE

%

146

5,1

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

143

5,0

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

127

4,5

Gestão Pública

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

124

4,4

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

121

4,3

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

119

4,2

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública

115

4,1

Saúde

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

110

3,9

Turismo, Cultura e
Esporte

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

107

3,8

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

102

3,6

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

97

3,4

Desenvolvimento Social

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

95

3,3

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

87

3,1

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

85

3,0

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

79

2,8

Meio Ambiente e
Agricultura

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

76

2,7

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades

76

2,7
10

TEMA
DESAFIO
Desenvolvimento Social Reduzir a extrema pobreza

DESTAQUE
75

%
2,6

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

75

2,6

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

74

2,6

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

73

2,6

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

72

2,5

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

70

2,5

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

63

2,2

Desenvolvimento
Econômico

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

54

1,9

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

53

1,9

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

51

1,8

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

49

1,7

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

44

1,6

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

42

1,5

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

42

1,5

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

41

1,4

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

36

1,3

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

35

1,2

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

31

1,1

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

26

0,9
11

TEMA
Desenvolvimento
Econômico

DESAFIO

DESTAQUE

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

TOTAL DE DESTAQUES

%

23

0,8

2.838

100

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

No gráfico I os destaques foram agrupados conforme o tema, ou área de resultado.
No quadro I o total de destaques é apresentado a partir do tema e do desafio a ele
relacionado.
O desafio mais destacado pela sociedade foi ‘Promover o desenvolvimento pessoal
e profissional do servidor público’, pertencente ao tema Gestão Pública. Contou com
um total de 146 destaques, o equivalente a 5,1% das participações.
Em segundo lugar também consta um desafio do tema Gestão Pública, ‘Melhorar a
qualidade e eficiência dos serviços públicos’, com 146 destaques, ou 5,0% do total.
O desafio ‘Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária’, vinculado ao tema
Infraestrutura Logística é o terceiro lugar em termos de destaques, com 127 citações
(4,5% do total).

Os destaques também estão apresentados de forma regionalizadas nos item 1.1.1 a
1.1.10.

12

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

QUADRO II: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO NORDESTE DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

29

5,6

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

26

5,0

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

25

4,9

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

23

4,5

Saúde

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

23

4,5

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

21

4,1

Meio Ambiente e
Agricultura

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

21

4,1

Desenvolvimento
Econômico

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

21

4,1

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

20

3,9

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

18

3,5

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

17

3,3

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

17

3,3

Turismo, Cultura e
Esporte

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

16

3,1

Meio Ambiente e

Reduzir os impactos negativos dos eventos

16

3,1
13

TEMA

DESAFIO

Agricultura

naturais extremos

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

DESTAQUE

%

15

2,9

Desenvolvimento Urbano
Ampliar a cobertura de saneamento básico
e Regional

15

2,9

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

15

2,9

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

13

2,5

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

13

2,5

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

12

2,3

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

12

2,3

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

10

1,9

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

10

1,9

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

10

1,9

Desenvolvimento Urbano Universalizar a destinação adequada dos
e Regional
resíduos sólidos urbanos

10

1,9

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

10

1,9

Gestão Pública

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

9

1,7

Desenvolvimento Social

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

9

1,7

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

8

1,6

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

8

1,6

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

7

1,4

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

7

1,4

Desenvolvimento
Econômico

7

1,4

Ampliar a competitividade do Espírito Santo
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

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

6

1,2

Desenvolvimento Urbano
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
e Regional

6

1,2

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

5

1,0

Gestão Pública

5

1,0

515

100

Integrar o Governo em rede com a sociedade

TOTAL DE DESTAQUES
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Nordeste as Audiências Públicas receberam um total de 515
destaques, sendo que o desafio “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de
resultado Segurança, Justiça e Defesa Social, recebeu maior quantidade de
participações, um total de 29, equivalendo a 5,6% das contribuições recebidas. Em
seguida, o desafio “Melhorar a gestão do Sistema de Saúde”, da área de resultado
Saúde, com 26 destaques, equivalendo a 5% das contribuições recebidas.
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1.1.2 MICRORREGIÃO NOROESTE
A Microrregião Noroeste é composta pelos municípios de Água Doce do Norte,
Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia e
Vila Pavão. Os destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro III.

QUADRO III: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO NOROESTE DE
DESTAQUES POR ÁREA TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária

11

6,7

Saúde

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

11

6,7

Turismo, Cultura e
Esporte

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

10

6,1

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

8

4,9

Desenvolvimento Social

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

8

4,9

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

7

4,3

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas

7

4,3

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

7

4,3

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

7

4,3

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

6

3,7

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho

6

3,7

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

5

3,1

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social

5

3,1

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

5

3,1
16

TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Meio Ambiente e
Agricultura

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

5

3,1

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

5

3,1

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

5

3,1

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

5

3,1

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

5

3,1

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

5

3,1

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

5

3,1

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades

4

2,5

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

4

2,5

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

3

1,8

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

3

1,8

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

2

1,2

Desenvolvimento
Econômico

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

2

1,2

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os
aglomerados subnormais e irregulares

2

1,2

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

1

0,6

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de
portos, aeroportos e ferrovias

1

0,6

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

1

0,6

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

1

0,6

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

1

0,6

163

100

TOTAL DE DESTAQUES
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Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Noroeste, as Audiências Públicas receberam um total de 163
destaques, sendo os desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da
área de resultado Infraestrutura Logística e “Ampliar e facilitar o acesso do cidadão
aos serviços de saúde especializados e mais humanizados”, os que receberam
maior quantidade de destaques. Empataram em um total de 11 destaques cada,
equivalendo a 6,7% das contribuições.
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1.1.3 MICRORREGIÃO CENTRO-OESTE
A Microrregião Centro-Oeste é composta pelos municípios de Colatina, São Roque
do Canaã, Baixo Guandu, Pancas, Alto Rio Novo, São Domingos do Norte, São
Gabriel da Palha, Governador Lindenberg, Marilândia e Vila Valério. Os destaques
realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro IV.
QUADRO IV: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRO-OESTE DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

Infraestrutura Logística Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

DESTAQUE

%

21

6,5

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública

21

6,5

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

20

6,2

Saúde

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

19

5,9

Meio Ambiente e
Agricultura

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

16

5,0

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

15

4,7

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

14

4,4

Turismo, Cultura e
Esporte

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

13

4,0

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

13

4,0

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

12

3,7

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

12

3,7

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

12

3,7

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

10

3,1

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

10

3,1
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

10

3,1

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

9

2,8

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

9

2,8

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

8

2,5

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades

7

2,2

Desenvolvimento
Econômico

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

7

2,2

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

7

2,2

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

6

1,9

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

6

1,9

Desenvolvimento Social

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

5

1,6

Desenvolvimento Social Reduzir a extrema pobreza

5

1,6

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

5

1,6

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

5

1,6

Gestão Pública

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

4

1,2

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

4

1,2

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

4

1,2

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

3

0,9

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

3

0,9
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

2

0,6

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

2

0,6

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

1

0,3

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

1

0,3

321

100

TOTAL DE DESTAQUES
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Centro-Oeste, as Audiências Públicas receberam um total de 321
destaques. Os desafios “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, relacionada
ao tema Infraestrutura Logística e “Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública”, do tema Educação, receberam cada uma 21 destaques (6,5% das
participações).
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1.1.4 MICRORREGIÃO RIO DOCE
A Microrregião Rio Doce é composta pelos municípios de Linhares, Aracruz, Ibiraçu,
João Neiva, Rio Bananal e Sooretama. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro V.

QUADRO V: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO RIO DOCE DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA
Meio Ambiente e
Agricultura

DESAFIO
DESTAQUE
Fortalecer a segurança hídrica para
12
abastecimento humano e atividades produtivas

%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

12

6,0

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

10

5,0

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

10

5,0

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

10

5,0

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

9

4,5

Meio Ambiente e
Agricultura

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

9

4,5

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

8

4,0

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

8

4,0

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

7

3,5

Saúde

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

7

3,5

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

7

3,5

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

7

3,5

6,0
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TEMA
Meio Ambiente e
Agricultura

DESAFIO

DESTAQUE

%

Melhorar a qualidade do ar e da água

7

3,5

Gestão Pública

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

5

2,5

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

5

2,5

Desenvolvimento
Econômico

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

5

2,5

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

4

2,0

Desenvolvimento Urbano
Ampliar a cobertura de saneamento básico
e Regional

4

2,0

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

4

2,0

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

4

2,0

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

4

2,0

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

4

2,0

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

4

2,0

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

3

1,5

Turismo, Cultura e
Esporte

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

3

1,5

Desenvolvimento Social

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

3

1,5

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

3

1,5

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

3

1,5

Desenvolvimento Urbano Universalizar a destinação adequada dos
e Regional
resíduos sólidos urbanos

3

1,5
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TEMA
Desenvolvimento Social

DESAFIO
Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

DESTAQUE

%

3

1,5

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

3

1,5

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

3

1,5

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

2

1,0

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

2

1,0

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

1

0,5

1

0,5

199

100

Desenvolvimento Urbano
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
e Regional
TOTAL DE DESTAQUES
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Rio Doce, as Audiências Públicas receberam 199 destaques, sendo
os desafios dois desafios mais destacados pertencentes ao tema Meio Ambiente e
Agricultura. “Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e
atividades produtivas” e “Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado”
empataram com 21 destaques (6,0% das participações da microrregião).
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1.1.5 MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA
A Microrregião Central Serrana é composta pelos municípios de Santa Teresa,
Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana e Itaguaçu. Os destaques
realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro VI.

QUADRO VI: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Infraestrutura Logística Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

22

10,0

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

16

7,3

Meio Ambiente e
Agricultura

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

15

6,8

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

13

5,9

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na
rede pública

11

5,0

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

10

4,6

Saúde

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

9

4,1

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

9

4,1

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

9

4,1

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

9

4,1

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

8

3,7

Desenvolvimento Social

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

7

3,2

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

7

3,2
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

6

2,7

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

6

2,7

Gestão Pública

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

5

2,3

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

5

2,3

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

5

2,3

Desenvolvimento
Econômico

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

5

2,3

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

5

2,3

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

4

1,8

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

4

1,8

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

4

1,8

Desenvolvimento Social Reduzir a extrema pobreza

3

1,4

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

3

1,4

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

3

1,4

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

3

1,4

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

2

0,9

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades

2

0,9

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

2

0,9

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Universalizar a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos

2

0,9

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o índice de acidentes de trânsito

2

0,9

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

1

0,5

Desenvolvimento

Reduzir a vulnerabilidade da população aos

1

0,5
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TEMA

DESAFIO

Urbano e Regional

alagamentos na região metropolitana

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

TOTAL DE DESTAQUES

DESTAQUE

%

1

0,5

219

100

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Central Serrana as Audiências Públicas receberam um total de 219
destaques, sendo o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, da área
de resultado Infraestrutura Logística, o que recebeu maior quantidade de
participações, um total de 22, equivalendo 10,0% do total. Em seguida, o desafio
“Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades
produtivas”, da área de resultado Meio Ambiente e Agricultura, com 16 destaques,
equivalendo 7,3% das contribuições.

27

1.1.6 MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA
A Microrregião Sudoeste Serrana é composta pelos municípios de Laranja da Terra,
Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante,
Domingos Martins e Marechal Floriano. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro VII.
QUADRO VII: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA
DE DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

7

9,3

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

6

8,0

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

5

6,7

Meio Ambiente e
Agricultura

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

5

6,7

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

4

5,3

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

3

4,0

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

3

4,0

Saúde

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

3

4,0

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

3

4,0

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

3

4,0

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

3

4,0

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

3

4,0
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

3

4,0

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

2

2,7

Gestão Pública

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

2

2,7

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

2

2,7

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

2

2,7

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

2

2,7

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

2

2,7

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

2

2,7

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

2

2,7

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

1

1,3

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

1

1,3

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das
pessoas nas cidades

1

1,3

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

1

1,3

Desenvolvimento
Econômico

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

1

1,3

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

1

1,3

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

1

1,3

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

1

1,3

75

100

TOTAL DE DESTAQUES
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Sudoeste Serrana, as Audiências Públicas receberam 75
destaques, sendo o desafio “Inovar e potencializar a economia dos setores turístico,
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cultural e esportivo”, do tema Turismo, Cultura e Esporte, foi o que recebeu maior
quantidade de participações, um total de 7, equivalendo a 9,3% do total da
microrregião. Em seguida, o desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”,
da área de resultado Infraestrutura Logística, com 6 destaques, equivalendo a 8,0%
das contribuições.

30

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

QUADRO VIII: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMAS

DESAFIO

DESTAQUE

%

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

9

11,0

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

7

8,5

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

7

8,5

Desenvolvimento
Social

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

5

6,1

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

4

4,9

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

4

4,9

Saúde

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

4

4,9

Gestão Pública

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

3

3,7

Desenvolvimento
Social

Reduzir a extrema pobreza

3

3,7

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

3

3,7

Desenvolvimento
Econômico

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

3

3,7

Desenvolvimento
Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

3

3,7
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TEMAS

DESAFIO

DESTAQUE

%

Infraestrutura Logística Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

2

2,4

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

2

2,4

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

2

2,4

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

2

2,4

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

2

2,4

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

2

2,4

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

1

1,2

Turismo, Cultura e
Esporte

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

1

1,2

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

1

1,2

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

1

1,2

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

1

1,2

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

1

1,2

Meio Ambiente e
Agricultura

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

1

1,2

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

1

1,2

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

1

1,2

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

1

1,2

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

1

1,2

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

1

1,2

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

1

1,2

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

1

1,2
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TEMAS
Desenvolvimento
Econômico

DESAFIO

DESTAQUE

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

TOTAL DE DESTAQUES

%

1

1,2

82

100

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Central Sul, as Audiências Públicas receberam 82 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 desafios, um total de 9,
equivalendo a 11,0% das contribuições. Em seguida, o desafio “Promover o
desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público”, da área de resultado
Gestão Pública, com 7 desafios, equivalendo a 8,5% das contribuições.
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1.1.8 MICRORREGIÃO LITORAL SUL
A Microrregião Litoral Sul é composta pelos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta,
Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Os
destaques realizados pela sociedade estão ilustrados no quadro IX.

QUADRO IX: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO LITORAL SUL DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

Turismo, Cultura e
Esporte

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

Segurança, Justiça e
Defesa Social

DESTAQUE

%

11

11,7

Diminuir os crimes contra a vida

8

8,5

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

7

7,4

Desenvolvimento Social

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

6

6,4

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

5

5,3

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Ampliar a cobertura de saneamento básico

5

5,3

Desenvolvimento
Econômico

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

5

5,3

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

4

4,3

Gestão Pública

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

4

4,3

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

4

4,3

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

3

3,2

Saúde

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

3

3,2

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

3

3,2

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

3

3,2
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

3

3,2

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

2

2,1

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

2

2,1

Meio Ambiente e
Agricultura

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

2

2,1

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

2

2,1

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados
subnormais e irregulares

2

2,1

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

2

2,1

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

1

1,1

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas
nas cidades

1

1,1

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

1

1,1

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

1

1,1

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

1

1,1

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

1

1,1

Desenvolvimento
Urbano e Regional

Reduzir a vulnerabilidade da população aos
alagamentos na região metropolitana

1

1,1

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

1

1,1

94

100

TOTAL DE DESTAQUES
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Litoral Sul, as Audiências Públicas receberam 94 destaques, sendo
o desafio “Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e
esportivo”, da área de resultado de Turismo, Cultura e Esporte, o que recebeu maior
quantidade de destaques, um total de 11, equivalendo a 11,7% das contribuições.
Em seguida os desafios “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de resultado
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Segurança, Justiça e Defesa Social, com 8 destaques, equivalendo a 8,5% das
contribuições.
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1.1.9 MICRORREGIÃO CAPARAÓ
A Microrregião Caparaó é composta pelos municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Muniz
Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Alegre, Dores do Rio Preto, Guaçuí, São
José do Calçado e Bom Jesus do Norte. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro X.

QUADRO X: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Turismo, Cultura e
Esporte

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

12

7,0

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

10

5,8

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

9

5,3

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades
produtivas

9

5,3

Meio Ambiente e
Agricultura

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

9

5,3

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

8

4,7

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

8

4,7

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

8

4,7

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de
trabalho

8

4,7

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura
rodoviária

6

3,5

Saúde

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

6

3,5
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

6

3,5

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

6

3,5

Gestão Pública

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

5

2,9

Desenvolvimento Social

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

5

2,9

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

5

2,9

Desenvolvimento
Econômico

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

5

2,9

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

5

2,9

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

4

2,3

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com
foco na inclusão social

4

2,3

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

4

2,3

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

4

2,3

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

3

1,8

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

3

1,8

Desenvolvimento Urbano Universalizar a destinação adequada dos
e Regional
resíduos sólidos urbanos

3

1,8

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

3

1,8

Desenvolvimento Urbano
Ampliar a cobertura de saneamento básico
e Regional

2

1,2

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

2

1,2

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

2

1,2

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

2

1,2

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

1

0,6
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

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

1

0,6

Gestão Pública

1

0,6

Desenvolvimento Urbano
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
e Regional

1

0,6

Desenvolvimento
Econômico

1

0,6

171

100

Integrar o Governo em rede com a sociedade

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

TOTAL DE DESTAQUES
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Caparaó, as Audiências Públicas presenciais receberam 171
destaques, sendo os desafios “Inovar e potencializar a economia dos setores
turístico, cultural e esportivo”, do tema Turismo, Cultura e Esporte, o que recebeu
maior quantidade de contribuições, com 12, equivalendo a 7,0% dos destaques. Em
seguida, o desafio “Diminuir os crimes contra a vida”, da área de resultado
Segurança, Justiça e Defesa Social, com 10 destaques, equivalendo a 5,8% das
participações.
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1.1.10 MICRORREGIÃO METROPOLITANA
A Microrregião Metropolitana é composta pelos municípios de Vila Velha, Cariacica,
Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vitória. Os destaques realizados pela sociedade
estão ilustrados no quadro XI.

QUADRO XI: DEMONSTRATIVO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA DE
DESTAQUES POR TEMA E DESAFIO

TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

81

8,1

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

54

5,4

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

39

3,9

Gestão Pública

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

38

3,8

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

38

3,8

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

38

3,8

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

36

3,6

Saúde

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

36

3,6

Turismo, Cultura e
Esporte

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

36

3,6

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

36

3,6

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

33

3,3

Desenvolvimento Social

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

31

3,1

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

28

2,8

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

27

2,7
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TEMA

DESAFIO

DESTAQUE

%

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

27

2,7

Meio Ambiente e
Agricultura

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

27

2,7

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

26

2,6

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

24

2,4

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

24

2,4

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

24

2,4

Desenvolvimento Urbano
Ampliar a cobertura de saneamento básico
e Regional

23

2,3

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

23

2,3

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

23

2,3

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

22

2,2

Desenvolvimento
Econômico

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

21

2,1

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

21

2,1

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

20

2,0

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

19

1,9

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

17

1,7

Desenvolvimento Urbano Universalizar a destinação adequada dos
e Regional
resíduos sólidos urbanos

17

1,7

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

17

1,7

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

15

1,5

15

1,5

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

DESAFIO

DESTAQUE

%

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

14

1,4

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

10

1,0

10

1,0

9

0,9

999

100

Desenvolvimento Urbano
Reduzir o índice de acidentes de trânsito
e Regional
Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

TOTAL DE DESTAQUES
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

Na microrregião Metropolitana, as Audiências Públicas receberam um total de 999
propostas, sendo o desafio “Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do
servidor público”, da área de resultado Gestão Pública, o que recebeu maior
quantidade de destaques, um total de 81, equivalendo a 8,1% das contribuições. Em
seguida, o desafio “Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos”, também
do tema Gestão Pública, com 54 destaques, equivalendo a 5,4% do total.
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1.2 SÍNTESE DAS PROPOSTAS

Além de destacar os desafios mais relevantes a serem superados em sua
microrregião, o cidadão também podia apresentar propostas relacionadas a cada
uma das áreas de resultado. O gráfico II apresenta em ordem decrescente os
desafios que receberam maior número de propostas, considerando dados de todo o
Estado. As Audiências Públicas do Orçamento 2018 receberam um total de 2.387
propostas.

Assim como em relação aos destaques, o tema com maior número de propostas é o
de Meio Ambiente e Agricultura, com 379 propostas, equivalente a 15,9% do total.
Em segundo lugar está a área Turismo, Esporte e Cultura, com 310 propostas
(13,0%), seguida pelo tema Educação, com 278 propostas (11,6)%
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GRÁFICO II - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE POR ÁREA DE RESULTADO E MICRORREGIÃO – PROPOSTAS
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Nordeste

26
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45

133

Gestão Pública
Saúde

200

140
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Educação
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150

55

Turismo, Cultura e Esporte

Desenvolvimento Econômico

100

8,3%

6,3%

4,0%

Central Serrana
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Rio Doce
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Litoral Sul

Central Sul

Sudoeste Serrana

Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.
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QUADRO XII: DEMONSTRATIVO GERAL DE PROPOSTAS POR TEMA E
DESAFIO

TEMA

DESAFIO

PROPOSTA

%

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

252

10,6

Turismo, Cultura e
Esporte

Promover cultura, esporte e turismo com foco
na inclusão social

173

7,2

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Diminuir os crimes contra a vida

172

7,2

Educação

Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem
na rede pública

167

7,0

Gestão Pública

Promover o desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público

157

6,6

Saúde

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

154

6,5

Turismo, Cultura e
Esporte

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

129

5,4

Meio Ambiente e
Agricultura

Reduzir os impactos negativos dos eventos
naturais extremos

125

5,2

Meio Ambiente e
Agricultura

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

118

4,9

Desenvolvimento Social

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

103

4,3

Meio Ambiente e
Agricultura

Fortalecer a segurança hídrica para
abastecimento humano e atividades produtivas

83

3,5

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

80

3,4

Desenvolvimento Urbano
Ampliar a cobertura de saneamento básico
e Regional

52

2,2

Gestão Pública

Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços
públicos

46

1,9

Saúde

Ampliar a resolutividade e cobertura da rede
primária de saúde

45

1,9

Desenvolvimento
Econômico

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

40

1,7

45

TEMA

DESAFIO

PROPOSTA

%

Desenvolvimento Social

Reduzir a extrema pobreza

36

1,5

Educação

Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

36

1,5

Educação

Alfabetizar todas as crianças até 8 anos

35

1,5

Desenvolvimento
Econômico

Ampliar a competitividade do Espírito Santo

31

1,3

Saúde

Melhorar a gestão do Sistema de Saúde

29

1,2

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

28

1,2

Meio Ambiente e
Agricultura

Ampliar e conservar a cobertura florestal do
Estado

25

1,0

Desenvolvimento
Econômico

Melhorar o ambiente de negócios

21

0,9

Segurança, Justiça e
Defesa Social

Aumentar a eficácia do sistema prisional e
ressocialização

21

0,9

Gestão Pública

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

17

0,7

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

16

0,7

Desenvolvimento Urbano Universalizar a destinação adequada dos
e Regional
resíduos sólidos urbanos

16

0,7

Infraestrutura Logística

Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos,
aeroportos e ferrovias

12

0,5

Meio Ambiente e
Agricultura

Melhorar a qualidade do ar e da água

12

0,5

Educação

Melhorar e fortalecer a gestão da escola

11

0,5

Desenvolvimento Social

Aperfeiçoar a rede de atendimento
socioeducativo

10

0,4

Educação

Elevar a eficácia da educação de jovens e
adultos

10

0,4

Gestão Pública

Garantir o equilíbrio fiscal sustentável

9

0,4

Saúde

Aumentar o protagonismo do cidadão nos
cuidados com a própria saúde

8

0,3
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TEMA

DESAFIO

Gestão Pública

Integrar o Governo em rede com a sociedade

Segurança, Justiça e
Defesa Social

PROPOSTA

%

1

0,0

Outros

20

0,8

Educação

Outros

19

0,8

Gestão Pública

Outros

18

0,8

Meio Ambiente e
Agricultura

Outros

16

0,7

Infraestrutura Logística

Outros

9

0,4

Turismo, Cultura e
Esporte

Outros

8

0,3

Saúde

Outros

6

0,3

Desenvolvimento Urbano
Outros
e Regional

5

0,2

Desenvolvimento
Econômico

Outros

4

0,2

Desenvolvimento Social

Outros

2

0,1

2.387

100

TOTAL DE PROPOSTAS
Fonte: Audiências Públicas do Orçamento 2018.

O quadro XII apresenta a síntese do resultado das Audiências Públicas sob a ótica
das propostas. Estas foram agrupadas por temas e desafios, de forma a possibilitar
uma visão geral das demandas da sociedade.
O desafio “Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária”, vinculado ao tema
Infraestrutura Logística foi o que recebeu o maior número de propostas, 252
participações, que equivalem a 10,6% de todas as propostas realizadas.
Em segundo lugar estão as propostas agrupadas no desafio “Promover cultura,
esporte e turismo com foco na inclusão social”, do tema Turismo, Cultura e Esporte,
com 173 propostas (7,2%) e em terceiro aparece o desafio “Diminuir os crimes
contra a vida”, com 172 propostas (7,2%).
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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
TEMA E MICRORREGIÃO
A seguir apresentamos a relação completa das propostas apresentadas pela
sociedade, por área de resultado, microrregiões e desafios.

50

Desenvolvimento Econômico
Caparaó
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo
- Destinação de recursos para implantação de pequenas fábricas nas áreas rurais do município. Temos mão de
obra e matéria prima, precisamos de estímulo e recursos financeiros para implantação destas fábricas

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
- Aproveitando, a bacia leiteira da região sul, incentivar indústrias naquela região, que utilizam as riquezas
produzidas na região sugerida
- Espírito Santo, já é beneficiado da alíquota reduzida de 7% no ICMS Inter-estadual, todavia deveria ser melhor
aplicado na divisa sul com o Rio de Janeiro o retorno, com indústria de beneficiamentos
- Promover seminário junto aos produtores rurais de São José do Calçado, juntamente com OCB, ADERES,
BANDES, BANESTES e SEBRAE, com o objetivo de criar e implantar a Cooperativa dos Produtores Rurais

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Promover e incentivar a criação de um pólo agroindustrial em Santa Maria de Jetibá
- Telefonia rural em Santa Maria de Jetibá
- Ampliar a cobertura de telefonia rural no município de Santa Maria de Jetibá
- Ampliar a cobertura da telefonia móvel rural para o município de Santa Maria de Jetibá ES
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
- Criar políticas de incentivo à ocupação de cidades interioranas para diminuir o inchaço nos centros urbanos
- Buscar trazer para a Região Central Serrana pólos de indústria para geração de emprego e renda
- Atrair e promover qualificação e eventos para empreendedores e funcionários, com objetivo de promover
qualificação na área financeira, para geração da economia do município
- Oportunizar aos cidadãos condições de trabalho
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios
- Encontrar soluções para melhorar o ambiente de negócios e incentivar que mais empresas tenham facilidade em
realizar transações comerciais
- Fortalecimento das agroindústrias rurais, através do apoio à implementação do S.I.M. nos municípios.

Central Sul
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
- Criar um centro de desenvolvimento tecnológico em Cachoeiro, visando atrair investimentos na área de ciência e
tecnologia, buscando parcerias tanto com o Governo Federal quanto a iniciativa privada.
- Além do Fundesul, criar incentivos fiscais para empresas se instalarem ou ampliarem os negócios no sul
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Desburocratização dos processos nas aberturas de empresas

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Desburocratizar e reduzir impostos
- Priorizar áreas de controle e desenvolvimento, reduzindo atividades executadas pelo estado que concorrem ou
podem ser executadas pela iniciativa privada, com regulação e controle do Estado
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DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

- Retomada das obras do Polo Empresarial do Município de Baixo Guandu/ES
- Auxiliar os municípios a adquirir áreas para implantação de negócios e dar incentivos aos empresários
interessados em se instalar no estado para irem ao interior
- Abertura de uma Agência SINE em Baixo Guandu/ES
- Apoio para reforma do Mercado Municipal de Baixo Guandu/ES como forma de criação de local para
comercialização de produtos como artesanato, da agricultura familiar, dos grupos de economia criativa
- Criação de um Fórum de Desenvolvimento Econômico dos Municípios para, entre outros temas, discutir sobre o
fortalecimento econômico do ES como cadeias produtivas, atração de novos negócios
- Incentivar e financiar a criação de pequenas associações e cooperativas que gerem renda nas mais diversas
formas de serviço. Artes, informática, reciclagem, construção, escolas de idiomas/informática

DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios
- Atrair indústrias de Grande Porte para Colatina
- Incentivar criação de ME no interior do Estado, valorizando produtos orgânicos e agricultura familiar com a
compra dos mesmos pelo estado
- Implantar em parceria com a prefeitura municipal o polo industrial de São Gabriel da Palha

- Estimular o pequeno produtor por meios de financiamentos com juros baixos a recuperação das nascentes, para
que os mesmos possam ter condições de manter a atividade na propriedade

Litoral Sul
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo
- Reurbanização da orla de Piúma, obra muito aguardada aos moradores da região. A orla infelizmente está
destruída pela erosão em vários pontos, o que limita o turismo na região

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
- Instalações e isenção para novos empreendimentos para fábricas de assessórios de equipamentos saúde,
plásticos, fábricas de latas e embalagens, peças e acessórios para carro, equipamento de pesca
- Incentivar os municípios à criação de polos gastronômicos para a divulgação de produtos como a fruticultura,
pescado e produção bovina com o objetivo de criar cadeias produtivas e emprego
- Investimento a construção de barcos pesqueiros e reformar as embarcações, com crédito específicos parceria
das grandes empresas de pesca, Município e Estado Estaleiros. Aumentar a produção do pescado
- Criar primeiro Encontro Internacional de investimento na Microrregião Litoral Sul, convidar para eventos países
possíveis investidores, nos municípios, Turismo, pesca, estaleiros, fabricas diversas
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Criar um departamento de divulgação Internacional do potencial de cada município e atrair empresários a investir
no Estado. EX: Na rede hoteleira o estado ainda é muito fraco ao SUL

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo
- Instalação de antenas de operadoras de celular que de acesso a Amarelos , Rio Claro, Jacarandá, Vargem Fria e
Amarelinhos
- Instalação de antenas de operado de celular para Rio Claro e adjacências.

- Instalação de antenas de operadora de celular para Rio Claro e adjacências.
- Instalação de antenas de operadora de celular para Rio Claro e adjacências.
- Instalação de antenas de operadora de celular para Rio Claro e adjacências.
- Instalação de antenas de Operadora de celular
- Criação de um polo industrial na região norte de Guarapari, para criação de empregos e renda
- Revogar os incentivos fiscais e utilizar esses recursos para aplicar na melhoria da infraestrutura e serviços, o que
realmente atrai as empresas, premiando a competitividade e não o compadrio
- Instalação de Antenas de Operadora de Celular para Rio Claro
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- Instalação de Antenas de Operadora de Celular
- Reduzir a cobrança de ICMS sobre a venda de querosene Aeronáutico para reabastecimento de aeronaves no
estado do espirito santo, através da compensação por investimentos no ES
- Investimentos na malha ferroviária, nas estradas, no porto e aeroporto

- Atrativos para investimento de organizações de tecnologias do exterior no estado, assim as empresas locais irão
se atualizar e criar uma competitividade com redução de custos e eficiência
- Criar um polo de tecnologia da informação
- Monitorar se o Governo Federal fará a inclusão da Duplicação da BR 262 na Lei Orçamentária de 2018 para
garantir a realização de toda a obra
- Instalação de Antenas de Operadora de Celular
- Instalação de Antenas de Operadora Celular
- Instalação de Antenas de Operadora de Celular
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
- Incentivar o setor de turismo que tem grande potencial no estado através de iniciativas como feiras, seminários,
congressos, shows internacionais, melhorias da infraestrutura das praias
- Desenvolver um polo industrial com fomentação da indústria limpa

- Retirar os quiosques e pontos de venda avulsos nos Terminais de Ônibus da CETURB na Grande Vitória e
oferecer um novo local de trabalho adequado para as pessoas envolvidas nessas atividades
- Parceria Pública e Privada, construção de shopping/salas comerciais/andar com órgãos
públicos/residenciais/apartamentos cidades acima de 50 mil habitantes. Geração de emprego e renda
- Promover negócios que geram emprego no interior para reduzir o êxodo rural
- Criação da Feira dos Municípios Digital, onde os municípios podem oferecer produtos e serviços para pagamento
com cartão, e dos centros regionais de distribuição, onde podem entregá-los aos compradores
- Oferta de vantagens fiscais para a implantação de atividades com elevada demanda de mão-de-obra e baixo
impacto ambiental
- Isenções fiscais para empresas que desenvolvam atividades nas áreas de cultura e turismo. O Espírito Santo tem
um potencial turístico que é negligenciado nas esferas municipais e estaduais
- Criar um distrito industrial entre os bairros Vista Dourada 2 e Nova Campo Grande, Cariacica, complementando
com a construção de uma rodovia ligando Nova Campo Grande ao bairro Canaã em Viana
- Criação de um distrito Industrial na Região de Nova Campo Grande em Cariacica e construção de rodovia até o
bairro Canaã em Viana
- Empresas geradoras de renda
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios
- Promover financiamento BANDES/BANESTES servidor público e clientes. Empréstimo de R$1.000.000,00
pagamento em 240 parcelas de R$5.000,00. Garantia imobiliária. &nbsp
- Manutenção da dragagem da baía de Vitória através de Balsa Flutuante para coletar os resíduos. Implantação e
manutenção de Barreiras Flutuantes nas foz dos rios para contenção e coleta dos resíduos
- Reduzir carga tributaria Estado para 10%(ICMS) dividir igualitariamente no local da arrecadação, municipio 50% e
Estado 50%. &nbsp
- Os órgãos de fiscalização, em especial a Vigilância Sanitária do estado, precisam de urgente reestruturação, de
maior e mais valorizado corpo técnico, deixando de atrasar processos para contribuir
- Aprimoramento da eficiência arrecadatória, com maior investimento no fisco estadual. Destinar maior orçamento
para modernização da SEFAZ. Retirar do orçamento da SEFAZ a despesa com o DUA
- Zerar a cobrança do ICMS sobre a geração de energias elétricas por meios renováveis, em especial a energia
solar

DESAFIO: Outros
- Formação de monitores e instalação, em todos os municípios, de salas de videocursos, com agenda pública
anual de cursos e treinamentos à distância
- União de Vitória e Vila Velha, pois Vitória é uma capital com área territorial muito pequena e no futuro isso vai ser
um problema que vai barrar o crescimento econômico do Estado
- Criar linhas de créditos, incentivo a pesquisa e fiscais, às empresas preocupadas com o reaproveitamento de
resíduos da extração e beneficiamento de rochas ornamentais

Nordeste
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DESAFIO: Ampliar a competitividade do Espírito Santo

- Construção de um atracadouro e um entreposto, para atendimento a atividade pesqueira da Cidade de
Conceição da Barra
- Desenvolvimento no setor pesqueiro da região
- Criar um polo indústria, na cidade de São Mateus pois a mesma é referência da região, recebe várias pessoas de
outros municípios, é um polo educacional, e necessita de empresas que gere emprego
- Promover meios para profissionalizar a cadeia produtiva do café de forma a atrair investidores para que se
desenvolva meios de ampliar os produtos oferecidos - atrair empresas de torrefação e blend's
- Melhorar as condições de implantação de novos fábricas na região. Repensar sobre o beneficiamento em
impostos aos grandes empresários

DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
- Criação de um Distrito Industrial com incentivos fiscais no município de São Mateus, a fim de atrair investimentos
e empregos para a região Nordeste do Estado.
- Incentivo para a instalação de indústrias nos municípios de pequeno porte para que gerem emprego e renda

- Com a Fixação da Foz do Rio Cricaré será possível fomentar os setores turístico e pesqueiro de Conceição da
Barra e, ao mesmo tempo, promover a preservação das matas ciliares e comunidades ribeirinhas
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios
- Incentivos a empreendedorismo visando praticas sustentáveis
- Ajudar os municípios na regularização do registro de imóveis, que dentre outros benefícios, possibilitará o acesso
ao crédito
- Implantação de empresa ( micro... ) para promover geração de empregos e renda

- Apoio para instalação da Agencia Municipal de Emprego

Noroeste
DESAFIO: Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda
- Melhoria no incentivo de emprego para os jovens de Mantenópolis. Introdução se pequenas empresas
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios
- Promover ações que fortaleçam a comercialização regional por meio de canais de comercialização como ceasa
ou meios on line

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

- Criar políticas de incentivo à ocupação de cidades interioranas para desafogar o inchaço nos centros urbanos
- Criar um centro de desenvolvimento tecnológico em Linhares, visando atrair investimento na área de ciência e
tecnologia, buscando parcerias tanto com a SUDENE quanto com a iniciativa privada
- Incentivar os municípios à criação de polos gastronômicos para a divulgação de produtos como a fruticultura,
pescado e produção bovina com o objetivo de criar cadeias produtivas e emprego
- Incentivo e facilitar a abertura de agroindústrias nas regiões agrícolas; fábricas de doces, compotas, polpa de
frutas - pois assim é uma forma de escoar a produção agrícola e fixar o homem no campo
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios

- Investir na formação de Empreendedores local, principalmente no Plano de Negócios, pois o Micro Empresário
não tem uma visão de Futuro, dificuldade de Gestão e planejamento a longo prazo.

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Melhorar o ambiente de negócios
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- Criar uma rede por segmento, incentivos fiscais, desburocratização dos processos, incentivo ao crédito através
do Bandes
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Desenvolvimento Social
Caparaó
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
- Ampliação dos repasses aos municípios
- Que os trabalhadores do SUAS, não incidam na Folha de pagamento do município, pois não conseguimos
contratar equipe devido o índice da Folha de pagamento de acordo com a lei de responsabilidade fiscal
- Ampliação das possibilidades de qualificação profissional, vinculado ao acesso ao mercado de trabalho para
jovens em medida sócio-educativa
- Aumento do co-financiamento para a área de assistência social na proteção social básica, especial e benefícios
eventuais
- Financiamento para vigilância socioassistencial dos municípios

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza
- Atender a todos os municípios do Estado com o Projeto Estadual de Compra Direta de Alimentos - CDA
- Destinação do FUNCOP especificamente para Assistência Social
- Reajuste do valor dos pisos repassados aos municípios para co-financiar os serviços da Assistência Social bem
como ampliar a rede existente em especial a de média e alta complexidade
- Compra de equipamentos, materiais e veículos para o CREAS ( Centro de Refência Especializado da Assitencia
Social)

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
- Reduzir a pobreza a partir de oferta de educação de qualidade e capacitação profissional que gere a
independência e autonomia do indivíduo e da família. Ações socioeducativas
- Instalação de Delegacia Regional da Mulher.

- Interiorizar o programa Ocupação Social
- Projeto social, para criação de praças em comunidades carentes
- Parcerias com terceiro setor
- Vincular um percentual do orçamento estadual fixo diretamente a assistência social, assim como é feito com a
saúde e com a educação, garantindo assim a continuidade dos programas sociais
- Equipamentos para o novo local da terceira idade na nossa cidade de Itarana
- Apoio financeiro estadual para fomenta os serviços da alta complexidade de forma regionalizada para
atendimento da pessoa idosa e pessoa em situação de rua
- Promover a melhoria no atendimento a pessoas em situação de risco

- Propor um plano de capacitação ou formação continuada aos trabalhadores do SUAS e Conselho Municipal de
Assistência Social em parceria com a instituições de ensino, para o município de Santa Teresa
- Implantação de Delegacia Especializada Regionalizada da Mulher no município de Santa Teresa
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Ampliar as oportunidades de qualificação profissional, bem como a inserção no mercado de trabalho de jovens
em cumprimento de medida socioeducativa.
DESAFIO: Outros
- Ampliar a cota de repasse aos municípios do cofinanciamento estadual direcionado ao custeio de benefícios
eventuais.

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza
- Extensão do número de municípios contemplados pela Compra Direta de Alimentos (CDA). Ampliação do
cofinanciamento dos benefícios eventuais da Assistência Social.
- Reduzir a pobreza
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- Financiamento para a construção dos prédios dos CREAS nos municípios
- Direcionar recursos para o aparelhamento dos CRAS e CREAS dos municípios, para melhor equipar com
materiais permanentes tais locais
- Ampliação do cofinanciamento dos serviços tipificados. Expansão do cofinanciamento para construção dos
equipamentos da proteção social especial de média e alta complexidade da Assistência Social.

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

- Ampliação do Projeto Ocupação Social, em especial aos bairros Village da Luz, Gilson Carone e Coramara, em
Cachoeiro
- Ampliar o recurso para os serviços assistenciais
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo
- Propor concursos para os funcionários do sistema socioeducativo

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
- Aumento salário do conselho tutelar
- Apoiar as atividades de economia solidária no estado, com a criação de redes de comércio justo e solidário
- Aumentar a abrangência dos serviços de prevenção social, para que possamos diminuir as ocorrências mais
graves de declínio social e privação de direitos
- Facilitar e promover programas de reformas de residências, utilizando mão de obra terceirizada local. Promover o
acompanhamento técnico de engenheiros nas obras de reformas
- Para a emancipação da pessoa, deve ser oferecido pelo estado, principalmente capacitação e orientação voltada
ao trabalho
- Aumento do repasse a Assistência Social, principalmente na questão dos abrigos que acolhem pessoas que já
estão privados de vários direitos. Capacitar os Municípios quanto a utilização dos recursos

Litoral Sul
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
- É de extrema importância incluir nesse orçamento uma melhor participação governamental no auxilio nas
políticas públicas de Juventude, buscando parcerias com os municipios para efetivar tais politicas
- Abrir o diálogo com as ongs que atuam na área de desenvolvimento social
- Ampliar o programa de compra direta da agricultura familiar, possibilitando a concessão diretamente às famílias
mais vulneráveis
- Estimular a criação de hortas urbanas e rurais, individuais e coletivas

- Aumentar vagas de emprego
- Visando uma maior participação do poder executivo com os beneficiários das politicas de assistência, o governo
do estado, através da SETADES, poderia ajudar efetivamente com mais equimentos
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza
- Por em prática o projeto do CRAS Itinerante, para aumentar a relação do poder público com os cidadãos em
situação de vulnerabilidade, uma vez que existem municípios que possuem apenas 1 CRAS
- Aumentar o número de editais para facilitarem as parcerias da SETADES com as secretarias municipais de
assistência social, visando uma melhor interação para aquisição de equipamentos para CRAS e CREAS
- CRAS itinerantes para municípios de porte II, aumento dos recursos de transferências fundo a fundo

- Aumentar participação da SETADES nos municipios com convênios visando a modernização das estruturas
fisicas e burocraticas dos CRAS e CREAS

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
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- Investir na expansão da Defensoria Pública aumentando seu orçamento para que possa atender mais e melhor
as demandas da sociedade, chegando a mais municípios e atuando na ressocialização de presos
- Na atual conjuntura econômica vivenciada no Brasil, aumentou a dependência do SUAS, se faz necessário
aumentar no mínimo em 25% os repasses para os municípios na área social
- Investir em área social

- Criação de casas de passagem para moradores de rua com incremento de cursos de profissionalização e
contratação provisória pelo próprio poder público
- Garantir recurso para implantar o serviço de acolhimento institucional regionalizado para atender as mulheres
gestantes e em período de puerpério no âmbito da Metropolitana
- Possibilitar o aumento do valor do Confianciamento Estadual Fundo a Fundo destinado ao custeio dos benefícios
eventuais e dos serviços continuados da Assistência Social
- Garantir cursos de qualificação profissional com inserção no mercado de trabalho para os diversos públicos
atendidos nos equipamentos de Média Complexidade
- Aumentar o confianciamento dos recursos para atendimento de serviços socioassistenciais. Considerando que o
recurso não está suficiente, para a decrescente demanda
- O município de Guarapari necessita de unidade de inclusão produtiva para capacitar profissionalmente as
famílias e os adolescentes em vulnerabilidade do município
- Ampliar a geração de emprego e renda
- Construção de creches para atendimento a trabalhadores, mediante convênio com prefeituras, que realizarão a
gestão desses espaços
- aumentar o cofinanciamento dos recursos para atendimento aos serviços sociassistenciais. Considerando que o
recurso não é suficiente.
- Ampliar a geração de emprego e renda através de cursos profissionalizantes
- Aumentar o orçamento da Defensoria Pública que é o órgão estatal responsável pela garantia de direitos e
acesso à justiça da população mais vulnerável da sociedade
- Ampliar a parceria município de Viana com o Estado

- Investir no crescimento da Defensoria Pública, para ter acesso a justiça a população precisa da ampliação da
assistência jurídica gratuita
- Efetivar a política de cotas nos cargos de comissão e implantar a lei estadual 7.723/04
- Efetivação de cotas nos cargos comissionados e a contratação da população de rua pela gestão
- Promover tratamentos de usuários de drogas para diminuir a promoção violência furtos e roubos
- Doação de livros e mobiliário a bibliotecas comunitárias instaladas em associações de bairro formalmente
constituídas, além de livros do PNLD após seu período de uso escolar
- Garantir aumento no valor do cofinanciamento estadual Fundo a Fundo destinado ao custeio dos benefícios
eventuais e dos serviços continuados da Assistência Social
- Construção de creches para atendimento a trabalhadores, mediante convênio com prefeituras, que realizarão a
gestão desses espaços
- Implantar a INDÚSTRIA SOCIAL, implantar e empresas que utilizam mão de obra de baixa qualificação para
produção de bens de uso do poder público como meio-fios, sacolas utilizando moradores de rua etc
- Desenvolver ações com os jovens e combater o uso de drogas
- Reduzir o ICMS sobre os itens alimentícios da cesta básica para garantir segurança alimentar. Oferecer cursos
de qualificação remunerados às pessoas em situação de risco social
- Criar um sistema de informações integrado em que os programas de transferência de renda tenham relação a um
programa de frequência regular à capacitação profissional e reinserção no mercado
- Criar condições das pessoas conseguirem seu próprio sustento
- Dar encaminhamento adequado ao morador de rua, com ações que propiciem seu retorno ao emprego
- Realizar campanha contra o racismo e suas facetas. fomentar a criação de uma delegacia contra o racismo,
criação de campanha contra a LGBTfobia, Quebra de preconceito contra a população de rua
- Realização de apoio técnico estadual aos municípios no processo de implantação do Serviço Família Acolhedora

- Desenvolver projetos que redução e ou extingua a defasagem escolar dentro dos abrigos, que abrigam crianças e
adolescentes
- Criação de politica que facilite as adoções, Acolhimentos e Apadrinhamento de crianças. É de extrema urgência
uma politica pública que viabilize os trabalhos desenvolvidos da SEMAS em Cariacica
- Ampliar o número de casa abrigo para atendimento a mulher vítima de violência doméstica em todo estado
- Aporte de investimento estadual para implantação e/ou expansão da vigilância socioassistencial, visando o
monitoramento e avaliação dos serviços
- Criação de Protocolo de Atendimento Integral às Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, com outras
Políticas Públicas, em especial a Saúde, com 0 estabelecimento de atribuições e competências
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- Elaboração de Diagnóstico pelo órgão gestor estadual da Política de Assistência Social para a implantação de
serviços de acolhimento para jovens e adultos com deficiência, considerando a demanda
- Instituir as Superintendências Regionais de Assistência Social, uma em cada macrorregião, isto é, 04
superintendências no Estado para apoio técnico e operacional aos municípios sob sua jurisdição
- Garantir recurso destinado a implantação de CAPS Transtorno e CAPS infantil em Cariacica, CAPS AD em
Fundão, Consultório na Rua em Serra, serviços essenciais à saúde mental.
- Garantir que todos os municípios tenham retaguarda, com cobertura de vagas de acolhimento institucional,
previamente estabelecidas para situações emergenciais em que se faça inevitável o acolhimento
- Garantir no orçamento do Estado recurso equivalente a 1/3 do custo efetivo dos serviços socioassistenciais

- Implantação do Serviço Família Acolhedora em todos os municípios do Estado
- Maior ação de prevenção à violência contra a mulher fortalecendo os conselhos da mulher e aumentar o
cofinaciamento
- Qualificação profissional para jovens e mulheres em busca do primeiro emprego
- Aumentar o cofinanciamento do Estado para a Assistência Social visando o aumento de vagas nos abrigos e
ampliação dos serviços voltados para a população em situação de rua na metropolitana.
- garantir recurso para implantar serviço de acolhimento institucional regionalizado para atender a mulheres
gestantes e no puerpério no âmbito da Metropolitana, com interface com as demais politicas
- Garantir recurso para produção de catálogo da rede de serviços de atendimento à população em situação de rua
na Metropolitana da Grande Vitória
- Garantir recurso para implantação de sistema eletrônico unificado que integre dados referentes ao atendimento
de pesssoa em situação de rua que transitam nos municipios da região metropolitana
- Garantir recurso a ser destinado à contratação de pessoas em situação de rua nos órgãos da administração
direta e indireta do governo
- Instituir Central de Acolhimento Institucional, sob responsabilidade do Estado, para os serviços regionalizados,
nos moldes da Resolução CIT NÇ 17, de 03 de outubro de 2013
- Instituir o Observatório Estadual de Práticas em Assistência Social

DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo
- Promover o desenvolvimento humano a partir da atenção, do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento
infantil integral na Primeira Infância
- Criar parcerias com empresários para que os mesmos possam fazer projetos sociais e que o dinheiro gasto seja
debitado dos impostos cobrados
- Visando o CRAS, profissionais aplicados para atender e realizar atendimento as famílias
- Qualificação profissional com inserção no mercado de trabalho de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
- Criação e formalização de Protocolo e Fluxo Estadual de Atendimento às crianças e adolescentes sob medida
protetiva de acolhimento específ icos para os ameaçados de morte, com o Sistema de Garantia

DESAFIO: Outros
- Educação e conhecimento, não moleza.
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza
- Garantir recurso destinado à contratação de pessoas em situação de rua nos órgãos da administração direta e
indireta do Governo.
- Politicas publicas para reduzir a extrema pobreza
- Investimentos em recursos humanos, infraestrutura e capacitação permanente para a execução de serviços de
proteção social básica e proteção social especial de média complexidade, para qualificar
- Ampliação e fortalecimento da equipe de Proteção Social Especial do Estado para realização de apoio técnico,
monitoramento e avaliação dos serviços de alta complexidade
- Aporte para auxiliar os municípios na construção, reformas e manutenção de equipamentos dos CRAS e CREAS
nos municípios
- Ampliar compra direta de alimentos - CDA para os 78 municípios do ES
- Abertura de cofinanciamento do Estado, principalmente no que se refere à estruturação (construção e melhorias)
dos equipamentos físicos e aquisição de material permanente
- Ampliação do Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, com vistas ao fortalecimento dos
serviços de convivência nos territórios
- Capacitação para profissionais da área de assistência social, equipes de abordagem e outras, a nível estado
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- Que o CRAS ou CREAS possa abrir uma vez no mês no final de semana, para atividades voltadas para a
comunidade, como cadastramento e atualização do CAD UNICO, Oficinas, palestras
- Aperfeiçoar o Bolsa Capixaba; Retomar demais ações do Programa Incluir; Aumentar o investimento na Proteção
Social Básica.

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

- Fortalecimento das associações de catadores de materiais recicláveis e micro e pequena empresas
- inclusão do Programa Criança Feliz Capixaba
- Ofertar a população baixa renda cursos profissionalizantes, ofertar abrigo, moradia e alimentação a moradores de
rua
- Que criem estratégias para crianças e adolescentes, que vivem aliciados por criminosos e praticam atos
infracionais por meio do trafico de drogas
- Implementar CAPS
- Capacitação para os educadores sociais dos Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos
- Construção de um centro de recuperação de usuário de drogas.
- O Desenvolvimento Sócio Econômico reduzirá índices, de criminalidade que cerca a região de São Mateus,
projetos e cursos que estimulem a mente. tirando pensamentos errôneos e entrando no crime
- Criar mecanismos para dar autonomia financeira para as famílias e inserir os jovens no mercado de trabalho,
através de cursos de geração de renda

Noroeste
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
- Através da SEDURB, repasse de investimento na habitação e SETADES na qualificação profissional para as
famílias carentes, assim buscando a emancipação
- Ampliação do CREAS, para o melhor atendimento dos sociodeucando. Com salas para oficinas, laboratório de
informática, quadra de esportes, etc
- Aquisição de um micro-onibus para atendermos as necessidades das crianças e adolescentes que vivem no
abrigo institucional
- Centro de tratamento para dependentes químicos, pois a demanda de usuários de entorpecentes está cada vez
maior no município
- Inserção da Região nas ações do Ocupação Cultural com atividades para as periferias na Região Noroeste como
em Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, Água Doce do Norte, como ação preventiva
DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza
- Aquisição de cestas básicas para atendermos usuários com situação de baixa renda
- Maior investimento para os municípios para equipar, ampliar e qualificar os serviços do CRAS e CREAS
- Aquisição de um ônibus para atender as necessidades dos usuários do CRAS.
- Ampliação, estrutura do CRAS, CREAS, Aquisição de materiais permanentes
- Desenvolvimento de projetos sociais que possam inserir as crianças e jovens marginalizados na
sociedade,gerando emprego e renda para as famílias em situação de vulnerabilidade
- Maior investimento para os equipamentos CRAS, CREAS, aquisição de equipamentos e ampliação

Rio Doce
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
- Garantir Recurso financeiro para implantação de abrigo, para idosos nos municípios de pequeno porte
- Reforma do Centro de Convivência do idoso em João Neiva
DESAFIO: Aperfeiçoar a rede de atendimento socioeducativo

- Cursos variados no município - pode ser corte e costura, alimentação etc - para que através do trabalho se
reduza a pobreza extrema, isso pode ser feito na área socioeducativa através das prefeituras
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- Implementação da Saúde na Unidade do IASES com contratação de Médico, Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Odontólogo e Auxiliar de Consultório Odontológico
- Recurso fundo a fundo para execução de medidas sócio educativas em meio aberto em João Neiva

DESAFIO: Reduzir a extrema pobreza
- Aperfeiçoar o sistema de capacitação continuada para equipes de proteção social especial e básica
- Recurso financeiro para construção e estruturação de sede própria para os CREAS nos municípios de pequeno
Porte
- Construção do prédio do CRAS e CREAS em João Neiva

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis
- Autonomia da Polícia Técnica. FINALIDADE: caminhar em conformidade com o Brasil e Organismos
internacioanais. RAZÕES: forma de garantir a imparcialidade da justiça e a promoção dos Direitos Humanos
- Implantar o Ocupação social na região da Zona Sul da BR 262 em Viana, região da Grande Bethânia que reúne
mais de 30 mil habitantes.
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Desenvolvimento Urbano e Regional
Caparaó
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Tratamento de Esgoto Sanitário para o Distrito de Mundo novo, Dores do Rio Preto. Tratamento de Esgoto
Sanitário para o Distrito de Pedra Menina

DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades
- Pavimentação de ruas nos Distritos de Mundo Novo e Pedra Menina
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana
- Elaborar, mediante convênios com os municípios, mapeamento das áreas urbanas sujeitas a desmoronamentos
e alagamentos, com obrigação dos municípios de proibir, por lei, a ocupação dessas áreas
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares
- Autorização de construção de casas populares para atender pessoas de baixa renda per capta, na sede do
município e no distrito

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Garantir saneamento básico para toda a população urbana e rural
- Ampliar o acesso a água tratada, tratamento de esgoto e resíduos sólidos no Município de Santa Teresa
- Instalação de rede de esgoto e parceria com a Cesan para fornecimento de água tratada em Aparecidinha
- Fornecimento de programa de saneamento básico em sua totalidade no município de Santa Maria de Jetibá
- Ampliação e reforma da rede de esgoto da comunidade do Rizzi em Itarana/ES
- Instalação de uma rede de esgoto em parte da Rua Pascoal Marquez localizada na sede da cidade de Itarana/ES
- Instalação de uma rede de esgoto na comunidade de Praça Oito
- Instalação de uma rede de esgoto na comunidade de Vila Caravágio
- Saneamento básico e água potável
- Saneamento básico para todo o município de Santa Maria de Jetibá
- Expandir a rede de saneamento básico, incluindo no programa os distritos e vilas do interior dos municípios da
Região Central Serrana
- Aquisição de um Caminhão Torpedo para a limpeza dos esgotos do município de Itarana/ES

- Saneamento Básico do Distrito de Alto Caldeirão - Dando prioridade ao tratamento de água
- Instalação de uma rede de esgoto na comunidade de Vila Berger
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades
- Construção de ciclovias para melhoria da mobilidade urbana sustentável no município de Santa Maria de Jetibá
- Promover estudos e soluções quanto a mobilidade urbana no município de Santa Maria de Jetibá
- Construção de uma ciclovia entre o Residencial Itaraninha até o trevo localizado na Rodovia Itarana/Itaguaçu
- Construção de uma ciclovia entre a Rodovia Galeno Afonso Venturini até a Comunidade de Vila Berger
DESAFIO: Outros
- Estabelecer as novas divisas entre os Municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá,
próximo a localidade de Aparecidinha
- Implantação de Sinal de telefonia móvel rural em Aparecidinha
- Efetivar as mudanças na divisa entre os Municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá,
próxima a localidade de Aparecidinha
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DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Elaborar, mediante convênios com os municípios, mapeamento das áreas urbanas sujeitas a desmoronamentos
e alagamentos, com obrigação dos municípios de proibir, por lei, a ocupação dessas áreas
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares
- Construção de unidades habitacionais no município de Santa Teresa
- Construção de 200 casas populares em santa teresa
- Construção de Unidades Habitações para pessoas de baixa renda
- Programa habitacional para residentes em áreas mapeadas de risco geohidrológico em Santa Maria de Jetibá
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
- Construção do galpão de triagem e destinação dos resíduos sólidos recicláveis secos em Santa Maria de Jetibá

Central Sul
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Investir em projetos sustentáveis para captação de recursos visando acelerar os investimentos em obras de
tratamento de esgotamento sanitário nos municípios não contemplados
- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Castelo, visando a universalização

- Universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto. Politica de governo para tratar o saneamento nas
comunidades de pequeno porte

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Construir sistema de esgotamento sanitário no município de Alto Rio Novo tendo em vista que as águas daquela
região formam a Bacia do Rio São José
- Conclusão do sistema de tratamento de água no Distrito de Monte Carmelo em Alto Rio Novo

- Ampliação e conclusão do sistema de abastecimento de água do Distrito de Monte Carmelo de Alto Rio Novo
- Executar política de recuperação das ETEs existentes nos Municípios do interior, de modo que diminua os
prejuízos dos mesmos com multas e ao mesmo tempo defenda o meio ambiente
- Apoiar os municípios nas ações de saneamento (tratamento de água, esgoto e destino de resíduos sólidos)
- Troca de calçamento e construção de redes pluvial e de esgoto no bairro Jardim Vitória, São Gabriel da Palha
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades
- A cidade de Colatina necessita de uma 3ª ponte que facilite o deslocamento, um local ideal seria a entre o bairro
Honório Fraga e a estação ferroviária
- Melhoria de infraestrutura com calçamento de ruas no bairro Jardim Vitória I em São Gabriel da Palha
DESAFIO: Outros
- Gerir com maior eficiência e "pulso firme" o meio urbano no cumprimento das normas vigentes
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

- Incentivar a permanência dos jovens no campo, por meio da qualidade de vida, investindo na construção de
moradias rurais
- Mais moradias na sede e Distritos de Alto Rio Novo.
- Auxílio aos Municípios na aquisição de imóveis para a implantação de novos loteamentos populares, com
recursos para as obras de infraestrutura, residências e equipamentos comunitários

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
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- Ativar o Espirito Santo Sem Lixão com urgência, construir uma estação de transbordo no município de Alto Rio
Novo, no terreno já adquirido pelo estado

Litoral Sul
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Corroborar com os Municípios na estruturação do saneamento básico a fim de promover mais qualidade de vida
a população
- Elaborar e captar recursos para implantação do sistema de esgotamento sanitário em Atílio Vivacqua
- Elaboração de projetos e captação de recursos para investimentos em tratamento de esgoto nos municípios não
contemplados
- Sugerimos que o bairro Acapulco, o Fórum, o Ministério Público e a Prefeitura de Marataízes fossem beneficiados
com o saneamento básico, visto que os mesmos ainda utilizam fossas com esgoto in natura
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades
- Urbanização da orla marítima de Piúma
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares
- Fomentar financiamentos imobiliários

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Identificação e eliminação de tubulações de esgoto que lancem efluentes nos rios e outros corpos d'água com a
ligação à rede urbana, quando houver, ou a construção de fossa séptica
- Ampliar em 100% a rede de saneamento de Guarapari
- Capitação de rede de esgoto no bairro Santa Monica e Setiba com construçao de estaçao de tratamento.
- Cobrar das empresas responsáveis e das prefeituras o ampliamento do saneamento básico. Abrir o mercado
para que outras empresas possam participar do projeto de saneamento no estado
- Estabelecer multa progressiva a ser paga mensalmente pelos beneficiários de redes de esgoto que não
efetuarem a ligação das redes domésticas
- Mapeamento da infraestrutura de saneamento básico nos municípios capixabas, para publicação e definição de
investimentos a serem realizados
- Saneamento básico, pavimentaçao e drenagem de esgoto. Barra mares regiao cinco. Lazer e saúde, para nossas
crianças
- Saneamento básico na área norte do município
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades
- Integrar o transporte coletivo de Fundão e Guarapari ao TRANSCOL
- Uma nova ponte para Guarapari

- Fazer a urbanização e asfaltamento das orlas de Manguinhos, Bicanga e Carapebus, na Serra
- Solicitamos recurso para recuperar a orla de Meaipe. Solicitamos recursos para calçamento das ruas que ainda
nao possuem. Duplicação da ponte e Construçao do hospital
- Construção da terceira ponte de Guarapari. Ligando o bairro Olaria ao bairro Itapebussu
- Implantar ciclovia na Terceira Ponte
- Maior integração entre municípios que fazem divisa com a capital para busca de soluções em conjunto, em
especial no que se refere à mobilidade urbana
- Implantar um novo meio de transporte coletivo mais rápido e barato, como o VLT - Veículo Leve sobre Trilhos,
interligando toda a região metropolitana e o sistema Transcol
- Construção do mergulhão/viaduto/túnel de acesso da BR 101/Reta do Aeroporto de Vitória, à Avenida João
Palácios, em Eurico Sales/Serra, como via de entrocamento da região do Contorno de Vitória
- Criar linhas de transporte coletivo municipais nos municípios da região metropolitana, através de ônibus e vans,
circulando somente dentro dos municípios. Fazer integração tarifária com o TRANSCOL
- Viabilizar recursos para a construção da quarta ponte para ligar Cariacica/Porto de Santana a Vitória/Santo
Antônio para contribuir com a melhoria do fluxo de veículos
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- Incentivos fiscais para quem empregar cidadãos dos bairros próximos, diminuindo o fluxo de pessoas pela
Grande Vitória para trabalhar em empregos semelhantes aos existentes próximo a suas residências
- Fazer um rodoanel ligando a Avenida Serafim Derenzi ao Centro de Vitória, passando pelo Parque da Fonte
Grande
- Aquaviário para o turismo e deslocamento da população. Evitar que se criem novos bairros às margens de
rodovias (Contorno do Mestre Álvaro) para evitar acidentes com pedestres atravessando a via
- Cada dia que passa o número de veículos só aumenta e não vemos nenhuma ação do governo para ampliar as
vias publicas para melhorar o transito e tão pouco melhorar e oferecer mais opções de transporte
- Criação do Conselho Intermunicipal de Transportes Urbanos, presidido pelo Governo do Estado e envolvendo os
municípios da GV, para desenvolvimento do sistema de trens urbanos
- Criação da Agência Estadual de Transportes Urbanos, para desenvolvimento, junto com municípios, de projetos
de redes de transportes urbanos e de estudos de ações preventivas para mobilidade urbana
- Projetar e construir, em parceria com a PMV, o acesso sul de Vitória, com intervenções na região da rodoviária
de Vitória e Ilha do Príncipe, eliminação de semáforos e cruzamentos
- Instalação e manutenção, em parceria com a PMV, de semáforos inteligentes e substituição de semáforos
contínuos por semáforos ativados por botão, em locais onde não haja cruzamentos de veículos
- Instalação de ciclovias com duas faixas e da sinalização necessária à segurança dos ciclistas nas áreas urbanas
das rodovias estaduais
- Ampliar o terminal de Carapina (Sistema Transcol)

- Implantação do BRT na grande Vitória
- Criar vias expressas nas principais avenidas, reduzindo a quantidade de cruzamentos e semáforos
- Criar um projeto de um metrô subterrâneo para a grande Vitória
- Revitalização da do entorno ao trevo de acesso a ponte/centro e os dois lados da marina
- Reurbanização da Av. Jones dos Santos Neves, do trevo da Br 101 até a ponte que liga o bairro Muquiçaba ao
Centro
- Infraestrutura da 3ª ponte ligando o final da AV. F no bairro Itapebussu, ao bairo Olaria.
- Reurbanização da Avenida Jones dos Santos Neves - BR 101 (trevo) até Ponte do Centro.
- Reurbanização da Avenida Jones Santos Neves BR 101- trevo até ponte do centro; revitalização da Avenida
Jones Santos - trevo próx. a ponte de Guarapari, ambos os lados - marina
- 3ª ponte em Guarapari que liga final da Rua da Marinha ao Bairro Olaria

- É necessário abrir para a iniciativa privada os terminais
- Trasporte público de qualidade para retirar esses milhares de carros das ruas. Faixa exclusiva pra ônibus e
ciclistas
- Transformar a Rodovia Norte Sul, na Serra, em corredor exclusivo para ônibus urbano
- Instalar ar condicionado em todos os ônibus do TRANSCOL
- Dar maio aproveitamento na Avenida Fernando Duarte Rabelo, em Goiabeiras, como corredor viário, interligando
por exemplo, a Rodovia do Contorno a Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
- Viabilizar recursos para reativar o sistema de transporte urbano aquaviário, lanchas para transportar a população
de Cariacica, Vitória e Vila Velha beneficiando com a diminuição do fluxo de veículos
- Ampliar o Terminal de Carapina

- Implantar metrô subterrâneo na Grande Vitória, a exemplo das outras Capitais da Região Sudeste
- Implantar um terminal aquaviário na região da Praça do Papa de Vitória, com integração ao TRANSCOL
- Colocar uma nova camada de asfalto na Rodovia Norte Sul, na Serra
- Fazer a recuperação asfáltica dos principais corredores viários da Grande Vitória
- Retorno do Aquaviário. Retirada da divisão central da 3ª ponte (Retirada total da divisão), utilizar o método "ziper"
assim a ponte fica sempre com 5 faixas de rolamento, uma reversível.
- Sugiro implantar painéis eletrônicos indicando linhas e horários dos ônibus nos Terminais da CETURB
- Implantar pontos de ônibus inteligentes no sistema TRANSCOL, organizando as paradas por regiões de destino
do passageiro e identificando essas paradas através de códigos
- Mudar o itinerário da linha 515 do Terminal de Laranjeiras ao Campo Grande para fazer o percurso via Rodovia
do Contorno
- Sugiro implantar o rodízio de veículos por placas a cada dia útil da semana
- Privatizar ou conceder à inciativa privada a gestão dos terminais rodoviários do sistema TRANSCOL
- Implantar o sistema de bilhete único no TRANSCOL e integrar o sistema de recarga do cartão GVBUS ao
BANESTES, para que ele seja recarregado também fora dos terminais
- Extensão do sistema Transcol para Timbuí, no município de Fundão

- Criação de uma linha de transporte seletivo da Ceturb entre Fundão e Praia Grande
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- Criar corredores exclusivos para ônibus nas principais ruas, avenidas e em locais onde os congestionamentos
são frequentes
- Fazer parcerias com as prefeituras para instalar semáforos inteligentes nas principais ruas e avenidas, visando
reduzir os engarrafamentos e consequentemente o tempo de deslocamento das pessoas
- Fazer parcerias com a iniciativa privada para encontrar alternativas e soluções para o problema da mobilidade
urbana, principalmente visando um transporte público mais eficiente
- Drenagem e pavimentação de ruas dos Bairros Perocao, Santa Monica, Setiba e Una e Patura. em Guarapari
- Terceira ponte para o município de Guarapari. Infraestrutura de acesso pela av. "F", ponte ligando o bairro
Itapebussu ao Centro da cidade
- Utilização dos trilhos existentes entre Fundão, Viana, Carapina (Serra) e Argolas (Vila Velha) para a implantação
de um sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) integrado com o Transcol
- Implantar no transporte coletivo da Grande Vitória o sistema de BRS (Bus Rapid Service), menos oneroso e mais
rápido em sua implementação e manutenção que o BRT (Bus Rapid Transit)
- Construção de metrô subterrâneo com estações em toda grande Vitória. Retirada do muro central e desenho de 3
faixas em cada lado da pista da 3ª ponte.
- Construção de viadutos, alças, corredores urbanos, VLT, ampliar vias principais, construir 4ª ponte, túneis,
acessos, ciclovias nas principais vias estaduais da GV, melhorar sinalização
- Agilizar processo de transporte coletivo de passageiros que necessitam diariamente: professores, funcionários
municipais e agricultores assentados. Hoje não existe nenhum transporte ativo regularizado
- Atendimento de Timbuí e Fundão sede pelo sistema transcol

- Drenagem e pavimentação de todas as ruas do Bairro Santo Antônio em Cariacica ES
- Construção de ponte sobre rio Una ligando ao Bairro Santa Monica
- Construção de ponte para veiculos leves ligando centro de Guarapari a praia do Morro
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana
- Retomada da obra de canalização do córrego do hala (bairro jardim botânico); Drenagem e limpeza do rio
marinho e a construção da escola estadual Gladston Régis Barbosa (bairro jardim botânico)
- Manutenção da dragagem da baía de Vitória através de Balsa Flutuante para coletar os resíduos. Implantação e
manutenção de Barreiras Flutuantes nas foz dos rios para contenção e coleta dos resíduos
- Apoiar o Município de Vila Velha na criação da ARIE dos Alagados do Vale, que abriga parte da bacia de
inundação de três rios,Jucu,Marinho e Guaranhuns,fortemente impactada com a Rodovia Leste Oeste
- Fazer a rede de drenagem na região de Bento Ferreira e Ilha de Santa Maria em Vitória. Quando chove ou
quando a maré sobe alaga as ruas trazendo prejuízo aos moradores e esgoto
- Elaborar, mediante convênios com os municípios, mapeamento das áreas urbanas sujeitas a desmoronamentos
e alagamentos, com obrigação dos municípios de proibir, por lei, a ocupação dessas áreas
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares
- Priorizar a construção de casas ao invés de condomínio de apartamentos nos programas de moradia popular
- Promover ações de educação à população residente em áreas de risco e de construções desordenadas quanto
oferta de projetos arquitetônicos pelos municípios
- Não deixar acontecer ocupações em áreas irregulares, tanto urbana quanto rural. E retirar os moradores para
bairros planejados os que estão em local irregular
- Garantir no orçamento/2018 recurso complementar aos municípios da Metropolitana para construção/aquisição
de moradias populares com percentual estabelecido para atender pessoas em situação de rua
- Suprimir a demanda de habitação da população em situação de rua

- Usar os inúmeros domicílios vagos que a especulação imobiliária criou para dar moradia para os mais pobres
- Fazer apartamentos para os moradores do centro de vitória. esses prédios estão sendo invadidos por ditos sem
teto traficantes usuários de drogas etc e quem mora e sempre morou aqui fica na inseguranç
- Construção de unidades habitacionais verticalizadas em áreas centrais da Cidade de Cariacica, evitando
ocupação de áreas naturais
- Produzir Unid. Hab. para prover 100% da demanda na RMGV; 2. Regularizar 100% dos imóveis na RMGV com
posse instável; 3. Reabilitar o Centro de Vitória, ampliando a produção de moradia
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
- Construir por PPP usina de resíduos sólidos voltada a produção de produtos para calçamento urbano como meiofios, pavimentos a serem fornecidos para os municípios
- Incentivos a população na coleta de lixo e reutilização de recicláveis, como desconto IPTU. Fiscalização de
terrenos para verificação de habitação irregular. Investir em sinalização das vias públicas
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- Ampliar programa de destinação de resíduos sólidos e conscientização da população
- Criar junto com as prefeituras os aterros sanitários municipais, oferecendo trabalho para as entidades envolvidas
no processo de reciclagem de resíduos sólidos
- Criar políticas de reutilização de resíduos sólidos oriundos de atividades extrativistas, visando possibilitar o seu
reuso na construção civil
- Fomentar através de investimento do Estado ou parceria com a iniciativa privada, uma recicladora de resíduos
sólidos como plásticos e papel, fomentando também o desenvolvimento ambiental e econômico

Nordeste
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Implantar o sistema de esgotamento sanitário e de tratamento de esgoto na cidade e distritos
- Projeto de investimento e infraestrutura em saneamento com base nos planos municipais de saneamento
- Ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponto Belo
- A cidade de Pedro Canário existe muitas ruas sem calçar...bairros sem saneamento basico. e muitos risco de
acidente naBR 101... por falta da duplicação
- Disponibilizar recursos para ampliação da rede de coleta de esgoto construção de estações de tratamento de
esgoto
- Programa de desenvolvimento do saneamento básico nas comunidades/distritos
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana
- Elaborar, mediante convênios com os municípios, mapeamento das áreas urbanas sujeitas a desmoronamentos
e alagamentos, com obrigação dos municípios de proibir, por lei, a ocupação dessas áreas

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares
- Mais unidades habitacionais para pessoas em situação de extrema pobreza
DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
- Investimento em equipamentos para o transbordo dos resíduos sólidos e investimento em uma célula a ser
instalada no KM 41 para destinação final, em parceria com os demais municípios da região
- Implementação do Programa ES sem lixão, promovendo a resolução do gerenciamento de resíduos no norte e
nordeste do ES
- Coleta seletiva do lixo e correta destinação. Fiscalizar o transporte público para que seja de qualidade. Redes de
esgotos capaz de absorver o volume das chuvas.

Noroeste
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Aporte financeiro para implantação da rede de esgoto sanitário nos municípios da região, assim como, para
implantar/melhorar o sistema de abastecimento de água, nos municípios da região
- Somente conceder recursos para construção de novos sistemas de saneamento básico após a conclusão
integral - coleta, transporte e tratamento - e início de operação dos sistemas existentes
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades
- Construçao de uma pista, ciclovia para pedestres, que faz exercícios fisicos
- Pavimentação e Revitalização da Avenida Guanabara, Centro de Nova Venécia
- Pavimentação e Revitalização da Avenida Vitória, em Nova Venécia
- Pavimentação das Avenidas do bairro Aeroporto, município de Nova Venécia
- Criação, em convênio com municípios, de corredores exclusivos para transporte coletivo, dotando os ônibus de
máquinas fotográficas para identificação dos veículos que ocuparem indevidamente as faixas
- Realizar, mediante convênio com os municípios, a identificação das deficiências da sinalização e da circulação
nas vias urbanas, visando à elaboração de um projeto de sinalização e adequação viária

DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana
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- Elaborar, mediante convênios com os municípios, mapeamento das áreas urbanas sujeitas a desmoronamentos
e alagamentos, com obrigação dos municípios de proibir, por lei, a ocupação dessas áreas.

DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares
- Restrição de transferência de recursos para municípios que não promoverem a proibição legal da ocupação de
áreas de risco, definidas em conjunto com o Estado, ou sua desocupação, quando for o caso
- Estabelecimento de política estadual de ocupação urbana, prevendo atuação conjunta entre órgãos estaduais e
municipais para identificação, delimitação e controle de áreas de ocupação proibida
- Proibição de transferência de recursos para benfeitorias em áreas ocupadas irregularmente, com inobservância
das normas jurídicas aplicáveis a cada caso
- Apoio operacional e jurídico para a promoção de ações judiciais destinadas à desocupação de áreas ocupadas
irregularmente, ainda que de propriedade privada, para salvaguardar interesse público
- aquisição de unidades Habitacionais para atender famílias em situações de vulnerabilidade

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
- Elaborar, em conjunto com municípios, programa de coleta e descarte de material reciclável para empresas, com
descontos em impostos para as participantes que atenderem as regras estabelecidas
- Ajudar os municípios com o nosso transbordo do nosso lixo pois ta muito caro para os municípios pagar
- Desenvolver, em convênio com municípios, planos regionais de destinação de resíduos sólidos, a ser executado
por meio de PPP, envolvendo educação e reciclagem, com oferta de trabalho para baixa renda
- Ampliar a rede de tratamento de esgoto e fazer uma usina de reciclagem para o lixo. Assim utilizar dos meios de
comunicação para incentivar a separação do lixo, usando as escolas para abordar

Rio Doce
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
- Apoio ao Município de João Neiva e demais, para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
- Sistema de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais. 2. Tratamento de esgoto e despoluição dos rios de
João Neiva. 3. Construção de obras de contenção
- Construção de estação de tratamento de esgoto no município de João Neiva

- Aquisição de um caminhão torpedo, para desobstrução das redes de esgoto do município de João Neiva
- Modernização e ampliação das redes de distribuição de água, substituindo tubos de amianto por PVC, no
município de João Neiva
DESAFIO: Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades
- Apoiar o Município de João Neiva e demais cidades a municipalizar o trânsito, de acordo com o código nacional
- Recapiamento asfáltico de vias urbanas -35.000 m2 - no município de João Neiva
DESAFIO: Outros
- Auxiliar o Município de João Neiva na elaboração do PDM - Plano Diretor Municipal, através de contratação de
empresa
DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana

- Apoios financeiro ao municipio de João Neiva para projetos e obras de combate a enchente
- Elaborar, mediante convênios com os municípios, mapeamento das áreas urbanas sujeitas a desmoronamentos
e alagamentos, com obrigação dos municípios de proibir, por lei, a ocupação dessas áreas.
DESAFIO: Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares
- Construção de Casas de Baixa Renda no município de João Neiva

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar a cobertura de saneamento básico
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- Araguaia em Marechal Floriano precisa com urgência de saneamento básico, esgoto jogado no rio e águas sem
infra estrutura para abastecer o distrito

DESAFIO: Reduzir a vulnerabilidade da população aos alagamentos na região metropolitana
- Elaborar, mediante convênios com os municípios, mapeamento das áreas urbanas sujeitas a desmoronamentos
e alagamentos, com obrigação dos municípios de proibir, por lei, a ocupação dessas áreas.

DESAFIO: Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
- Ajudar o município na coleta e destinação do lixo e maquinário para ajudar os produtores rurais no fornecimento
de maquinas e equipamentos como: polkans, patrols, caminhões caçambas e outros
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Educação
Caparaó
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
- Construção de creche para o município de Dores do Rio Preto
- Financiamento para construção de creches nos municípios de pequeno porte I
- Construção de creche para os Municípios de Pequeno Porte 1

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
- Trabalhar princípios éticos e morais em sala de aula com aulas especificas para tal
- Construção de uma Escola municipal de Ensino fundamental para os pequenos Distritos
- Trabalho em conjunto com objetivo da melhoria e qualidade do ensino. Contribuir para qualificação profissional. O
retorno de uma grade curricular que trate de socialização, respeito e valores morais
- Criar salas de apoio e identificação de alunos com deficiência nas redes municipais e na rede estadual de ensino

- Melhorar o nível dos educadores e melhores estruturas de escolas para a nossa população
- Construção de uma escola de ensino infantil e fundamental no Distrito de Patrimônio da Penha (Divino de São
Lourenço)
- Construção de uma escola de ensino Fundamental e Médio na sede do Município de Divino de São Lourenço
- Trabalhar a gestão de resultados tambem no Ensino Fundamental
DESAFIO: Outros
- FECHAR ESCOLA É CRIME, na Região do Caparaó, várias escolas fecharam o turno noturno, não sobrando
outra alternativa para muitos senão parar de estudar. É URGENTE a necessidade da volta deste turno
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Abrir oportunidades de cursos que viabilizem nossos jovens a qualificação profissional nas diversas áreas oficinas diversificadas
- Ampliação dos cursos técnicos na rede estadual para municípios de pequeno porte I

Central Serrana
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
- Aumentar a oferta de vagas de creches em Santa Maria de Jetibá
- Reforma e Ampliação das creches do município de Santa Teresa e implantação de berçário
- Apoio financeiro para reforma e ampliação das Creches do Município de Santa Teresa
- Apoio para reforma e ampliação de Creches
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
- Reforma da Escola Estadual Frederico Pretti no Município de Santa Teresa
- Construção de uma escola de ensino fundamental na Sede do Município de Santa Teresa; Reforma e ampliação
das creches do Município de Santa Teresa
- Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, e construção de creche em Aparecidinha.
- Executar a reforma da Escola Estadual José Pinto Coelho no Município de Santa Teresa
- Reforma da Escola Estadual José Pinto Coelho, no município de Santa Teresa
- Qualidade na estrutura nas escolas em Santa Maria de Jetibá
- Construção de uma Escola de Ensino Fundamental que funcione em tempo integral, unindo esforços do governo
estadual e municipal, objetivando atendimento das crianças teresenses
- Construção/ampliação da Escola José Pinto Coelho, Sede, para atendimento nos moldes da Escola Viva

- Atendimento da Escola Frederico Pretti como Escola de tempo integral. Única escola estadual no interior do
município
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- Com o fortalecimento no PAES proporcionar atendimento às crianças dos Anos Iniciais do EF pelo Município e
dos Anos Finais do EF pelo Estado. Inicialmente em Santo Antonio e São João de Petrópolis
- Apoio financeiro do Governo do Estado para reforma e ampliação das Creches

- Construção do novo colégio estadual em St Leopoldina em área a ser doada pela municipalidade
- Construção de uma escola técnica agricultura em Jatibocas - Itarana
- Construção de creche e escola de ensino fundamental
- Encabeçar a discussão para possibilitar o transporte intermunicipal, principalmente universitário
- Reforma da Escola Frederico Pretti, no município de Santa Teresa.
- Reforma e ampliação das creches no Município de Santa Teresa; - Construção de uma escola de ensino
fundamental na Sede do Município de Santa Teresa
- Construir uma escola de ensino fundamental na Sede do Município de Santa Teresa
- Reformar as Escolas Estaduais José Pinto Coelho e Frederico Pretti, no Município de Santa Teresa; - Reformar e
ampliar as creches no Município de Santa Teresa
- Construção de uma escola do ensino fundamental na sede do municipio de santa teresa. Reforma e ampliação
das creches no municipio de santa teresa. Construção de uma escola VIVA em santa teresa
- Construção de uma escola de Ensino Fundamental na sede do município de Santa Teresa

- Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
- Reforma e ampliação de todas as escolas do município de Itarana/ES
- Aquisição de mobiliários para as escolas do município
- Melhorar a qualidade do ensino médio no município de Santa Maria de Jetibá. Criar ações de aperfeiçoamento do
ensino técnico
- Construção de uma escola de ensino fundamental na sede do município de Santa Teresa
- Reforma e ampliação das creches do município de Santa Teresa
- Valorizar as escolas famílias agrícolas e as que trabalham com a alternância nos meios rurais do estado para
diminuir o êxodo rural dos municípios
- Implantação da Escola Viva, em parceria nos municípios de Itaguaçu, Itarana e Laranja da Terra

- Interiorizar a Escola Viva, podendo ela ter enfase para as areas afuns do municipio
- Reforma do prédio da escola José Pinto Coelho de Santa Teresa
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Aumentar a demanda de Cursos Tecnicos
- Oferta de cursos para mercado de trabalho
- Aumentar os cursos técnicos, dando ênfase as áreas afins das cidades a serem aplicados

Central Sul
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
- Construção de escola estadual no bairro Independência, em área do Governo do Estado, unificando as escolas
Carolina Passos Gaigher e Aristides Campos (usando metade da área onde funcionava a delegacia)
- Educação para todos, particularmente 3 modelos e exemplos de capacitar cidadãos
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Maior oferta de cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens e encaminhamento para o trabalho. Fazer,
através de assistentes sociais e parceria com instituições, o acompanhamento das famílias

Centro Oeste
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
- Construções de creches no Bairro Santa Helena, município de São Gabriel da Palha
- Construir uma creche no município de Alto Rio Novo
- Reformas e ampliações das CMEIS da rede municipal de SGP com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino
e atendimento dos educandos: CMEI Violanda, Vovó Zefa, Dona Neca, Mercedes Gomes
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DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

- Fortalecer e implementar a educaçao de jovens e adultos de preferência próximo residência, e oferta de curso
técnico que atendam a realidade local, com inclusão da escola viva na região
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
- Criação e valorização de escolas que utilizem "Pedagogias Alternativas", como Pedagogia da Alternância,
Pedagogia Waldorf, entre outras, visando uma educação para a vida e não apenas para o mercado
- Conclusão da obra e inauguração da Escola VIVA de Baixo Guandu/ES;

- Construção de novas unidades de ensino da rede pública municipal, no Município de ColatinaReformar e
Equipar as Unidades de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Colatina
- Construção de 4 escolas nas sedes distritaisConstrução de sala multidisciplinar e almoxarifado nas 36 escolas
multiseriadasInstalação de parquinho nas 40 escolas do campo
- Curso de formação específica para educadores e famílias do campo; Aquisição de computadores para
professores e estudantes; Construção do Centro de formação do docente
- Ampliação e melhorias no atendimento de internet e telefonia nas escolas do campoAmpliação da política do
transporte escolar para as escolas multiseriadas
- Aquisição de kit didático para disciplina de Ciências AgropecuáriasFortalecer e ampliar o campo de ação da
Escola Estadual Comunitária Rural
- Ampliar o número de escolas vivas, interiorizando as mesmas
- Construção de escolas/colégios militares nas cidades satélites: Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vitoria,
Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Tempo Integral
- Fortalecimento da educação do campo,com a pedagogia da alternância,com conhecimento especifico de modo
que reduza o exôdo rural
- Incentivar e valorizar a Educação do Campo
- Ampliação e reconstrução da Escola Gustavo Âmbrust, na sede de Alto Rio Novo
- Conclusão da contensão de talude na EMEIEF "João Gabriel" em São Gabriel da Palha. Construcão de Creche
no Bairro Santa Helena em São Gabriel da Palha
- Melhorar a manutenção das escolas no que se refere a parte estrutural e de equipamentos

- Incentivar metodologias que atenda a realidade camponesa, desenvolvendo sentimento de pertença e evitando o
êxodo rural. Fortalecer as escolas do campo
- Gostaria que o governo ajudasse os municípios a melhorar a estrutura física das escolas.
- Ampliar para todas as escolas públicas regime de ensino em tempo integral e ensino profissionalizante
- Melhorar a qualidade do transporte escolar nos municípios bem como ampliar as linhas escolares
- Fortalecer o movimento da escola vida na região, descentralizando as ofertas e cursos tecnicos que atendam as
realidades da local, maior oferta de vaga de preferência próximo a residencia
- Somente a educação pode mudar a realidade de uma pessoa e sociedade. Priorizar nas salas de aula a
qualidade e não a quantidade. Contratação de mais professores com bom salário. máx de 20 alunos/sala.
- Cobrar maior disciplina dos educadores nas suas funções, valorizando-os e, dos educandos. Mudar a estrategia
da quantidade e focar na qualidade
- Se faz necessária a contratação de professores efetivos e é preciso que a estes servidores seja oportunizado
condições de trabalho e revisões salariais a tanto tempo esquecida pelo Governo
- Reforma geral interna e externa da EMEIEF Bem Viver.

- Melhorar a qualidade do ensino, para termos pessoas mais preparadas para o futuro e mais educadas para a
vida em sociedade
- Potencializar a Educação do Campo, valorizando o ensino contextualizado e motivando as crianças a viverem no
campo com qualidade de vida, evitando o êxodo rural
- Reconstruir a Escola Professor Jose Nunes em Baixo Guandu, escola que fica no Centro do município, cujo
projeto está na SEDU, com recurso do PAES
DESAFIO: Outros

- Boa tarde, gostaríamos que fosse implantado em nossa rede de ensino um projeto de leitura com livros apenas
que ensinam princípios tais como responsabilidade, respeito aos mais velhos, etc...
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Facilitar o acesso dos jovens ao primeiro emprego dando mais oportunidades na administração pública e privada
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- Criação de mais escolas técnicas estaduais
- Ampliar o programa OportunidadES para o interior do estado, utilizando a rede pública existentes e absorvendo
profissionais locais como corpo docente
- Criar centros de ensino técnico adequando e utilizando a rede pública de ensino existente. Os centros oferecem
capacitação e supletivo em horários alternativos, como noturno e sábados

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

- Melhorar a estrutura física das escolas e fortalecer os programas de ensino integral
- Dar destinação à antiga Escola Estadual Leopoldino Rocha, em Itaipava-Itapemirim, que está abandonada e
servindo de esconderijo de bandidos e drogados. O ideal seria uma escola técnica, ou leiloar
- Atrair os melhores professores que estao trabalhando em outros ramos e equipar as escolas com laboratorios e
outros
- Reforma da Escola Estadual Filomena Quitiba
- Apoiar na melhoria da infraestrutura física das escolas de Educação do campo com a pedagogia da Alternância
- Apoiar a educação do campo com a Pedagogia da Alternância que há quase 50 anos vem prestando importante
contribuição na formação tecnica dos jovens e sua permanência no campo
- Ampliar os recursos para a educação do campo com o sistema da Pedagogia da Alternância
- Instarlar ar condicionado nas salas de aulas como no RJ
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Abertura de vagas de cursos técnicos ou profissionalizantes de carga horária menor, pois a maioria dos jovens se
envolvem com drogas e é necessário combater isso com educação

Metropolitana
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
- Ampliar as ofertas de vagas para período integral nas creches, já que é desde pequenos que precisamos tirar as
crianças das ruas
- Construção de creches na regiao norte de Guarapari
- A UMEI Maria Emelina, que é localizada na frente da praia da Barra do Jucu, está toda pichada e com aparência
que transmite uma péssima sensação para os alunos e turistas que vem conhecer a praia.
- Construção de 2(duas) creches na Região de Vista Dourada 2 e Vale dos Reis, Cariacica, para atender os bairros
Vista Dourada 1 e 2, Nova Campo Grande, Flor de Piranema, Novo Horizonte e Vale dos Reis
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos
- Criar a Feira de Matemática, ou Semana da Matemática nas Escolas Estaduais de todo o Espírito Santo,
iniciando na Região Metropolitana
- Criação de bibliotecas públicas nas regiões de periferias da grande vitória, além de gerar empregos estimula o
desenvolvimento intelectual de jovens e adultos
- Construção de uma escola de ensino médio para atender a região da zona sul da BR 262 em Viana que hoje so
tem duas escolas para atender mais de 30 mil habitantes
- Investir na capacitação e valorização do carreira de professor, atraindo as melhores mentes para a formação das
jovens
- Implantar em todos os Estado a Escola Viva, assim retirara os jovens da ociosidade. Porém, esta Escola Viva
deve dar responsabilidade aos jovens como providenciar a limpeza do local e alimentos
- Implantar a prova de nivelamento para candidatos ao EJA, identificando o ano/série adequada, em conformidade
com o nível de conhecimento demonstrado
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
- Implantar uma unidade da Escola Viva em Guarapari; Implantar em parceria com a Prefeitura Municipal de
Guarapari uma unidade da Rede Faça Fácil; Construir um novo Batalhão de Polícia Militar
- Abrir mais vagas para professores em concursos públicos. Proibir professores por "notório saber".
- Oportunizar meios de interação social como, passeios, aulas de campo, formação de grupos de danças e bandas
musicais nas escolas públicas estaduais e municipais... melhorando o ambiente escolar
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- A gestão escolar concentra numa única figura a função de cuidar do pedagógico e do administrativo; acredito que
a elevação da qualidade do ensino ampliará a perspectiva do aluno quanto ao futuro
- Efetivação da lei 10639/2003 e fortalecer os programas de alfabetização da população de rua

- Implantar escola viva para atendera grande Jacaraipe
- Um maior investimento em educação como escola viva
- Construção de a quadra poliesportiva na escola Teotônio Brandão Vilela
- Reforma Escola Neia Salles, Bairro Maracana
- Concluir a obra de reforma, em caráter de urgência, da Escola Estadual de Ensino Médio Aristobolo Barbosa
Leão em Parque Residencial Laranjeiras Serra
- Construção de escola de ensino médio na região norte Guarapari
- Escola viva na região norte de Guarapari
- Implantar escola viva na região da grande Jacaraípe
- Construção de escola de ensino fundamental e médio no distrito de praia grande
- Aumentar número de escolas públicas com educação em tempo integral em áreas de periferia, a fim de reduzir
número de crianças e jovens nas ruas
- Desenvolver atividades extracurriculares para o desenvolvimento dos estudantes, como oficinas de redação,
xadrez, liderança para jovens, etc
- Valorizar os professores e fazer com que eles sejam autoridade dentro e fora das escolas. Pois sem respeito os
mesmos não conseguem exercer sua profissão com qualidade
- Fomentar a formação de profissionais da educação
- Realizar provas de nivelamento para alunos no início do ano, identificando suas carências e tornando obrigatória,
para alunos com mau desempenho, frequência a atividades de recuperação no contraturno
- Criação da Universidade Estadual

- Construir escola de segundo grau na área norte do município onde a incidência de jovens é ndo grau estão muito
grande e não tem acesso à educação pois as escolas de segundo grau são distantes
- Melhoria da Rede Física Escolar, considerando que uma grande parte das escolas estão com suas estruturas
físicas inadequadas, precisando de manutenção, reforma e ampliação, ou, reconstrução
- Adotar a modelo de ensino construtivista de Piaget nas escolas estaduais e municipais
- Instituir monitoria nas escolas estaduais para as principais disciplinas, com a participação dos alunos-destaques
como forma de motivação e aperfeiçoamento do ensinoi e o desenvolvimento escolar
- Escola em tempo integral com atividades que propiciem o desenvolvimento da capacidade intelectual das
crianças e jovens
- Deixar de investir apenas nas escolas vivas e investir em todas! Elaborar plano de carreira para os professores e
profissionais da educação. Tomem como exemplo a rede federal de ensino
- Incentivos ao professores das escolas de nível fundamental, de modo a garantir melhor educação aos que vão
para o ensino médio
- Maiores investimentos em qualificação, capacitação e valorização dos profissionais da educação. Ouvir as
sugestões e opiniões dos professores antes de implementar novas politicas educacionais
- Identificar as deficiências físicas e humanas das escolas da rede pública estadual e municipal de todo o Estado,
promovendo, mediante convênios com as prefeituras, as ações necessárias para adequação
- Implantação de áreas de estudo com professores, próximas às escolas públicas estaduais, que ofereçam
atividades de reforço, nivelamento e recuperação no contraturno, atuando em conjunto com as escolas
- Oferta de conteúdo relacionado ao empreendedorismo a alunos do nível médio, mediante convênio com o
SEBRAE, que treinará os palestrantes
- Oferta de educação individualizada para alunos de alto desempenho, com oferta de bolsas e cursos presenciais e
on-line
- Alocação de professores e espaço físico para oferta de reforço escolar no contraturno, com frequência obrigatória
para alunos com rendimento abaixo da média ou beneficiários de programas sociais
- Oferecer atendimento a alunos de escolas estaduais, mediante convênio/contrato com profissionais nos
municípios, para identificação de alunos com necessidades educacionais especiais e tratamento
- Avaliação anual do desempenho individual dos alunos da rede pública estadual em conformidade com a base
curricular nacional, para ações de reforço e recuperação daqueles com baixo desempenho
- Atuar, mediante convênios com os municípios, na identificação de deficiências na infraestrutura física e de
recursos humanos nas escolas municipais, com a publicação dos resultados e promoção
- Incentivar crianças, jovens e adultos a educação de qualidade, ampliar o conteúdo abordado pelos professores.
Incentivar professores para que possam desenvolver um trabalho de excelência
- Fazer com que os pais de alunos possam assistir aulas de cada uma das matérias escolar pelo menos uma vez a
cada 3 meses
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DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola

- Capacitação dos gestores com uma visão mais gerencial Melhor aproveitamento de tecnologias coletivas que
possibilitem a redução de papel Estipulação de metas semestrais que redução custos mensuráveis
- Implementar a participação da comunidade no processo de seleção e escolha de novos diretores nas escolas
estaduais e municipais
- Valorizar o Educador e equipar as unidades, reformando as que precisam (as vezes uma simples pintura é o que
falta na unidade)
- Eleição de diretores pela comunidade e professores da própria escola
- Investir nos profissionais da educação e garantir o reajuste salarial. Garantir a gestão democrática com eleições
para diretores realizada pela comunidade escolar
- Implementar nas escolas a Gestão Democrática, com a participação de todos os representantes dos diversos
segmentos da escola. Descentralizar o poder da mão do diretor e devolvê-lo ao Conselho Escolar
- Realizar busca ativa junto todos os cidadãos crianças, jovens, adultos e idosos que ainda nao são.alfabetizados.
Essa ação poderia ser feita, com convênio com faculdades de licenciaturas
DESAFIO: Outros
- Criação de um conselho administrativo capaz de propor diretrizes de educação superior que integrem as
melhores instituições de ensino do estado num projeto pedagógico inovador
- Auxiliar no desenvolvimento das Escolas Públicas de Trânsito, previstas no Código Brasileiro de Trânsito

- Implantar equipes multidisciplinares nas escolas estaduais e municipais, oferecendo assistência psicossocial às
famílias dos estudantes
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Cursos profissionalizantes para inserir o jovem no mercado de trabalho melhorar qualidade do ensino
- Expandir a oferta de cursos técnicos de acordo com as necessidades do mercado
- Criar mais parcerias com a entidades S's e empresas privadas. Aumentar número de vagas na unidades
educacionais
- Oferecer, mediante convênios com Sesi, Senai, Senar e Senat, cursos de formação profissional no contraturno
para os alunos com melhor desempenho nas escolas públicas estaduais
- Oferta, para os alunos com o melhor desempenho, de bolsas de estudo para cursos de idiomas no contraturno,
com pelo menos 5 anos de funcionamento, com transporte
- Oferecer cursos profissionalizantes de acordo com as demandas do mercado

Nordeste
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
- Reforma e ampliação da EEEF Irmã Tereza Altoé, bem como sua inclusão no projeto Escola Viva
- O Estado do Espírito Santo realizou no ano de 2008 a última etapa da municipalização do ensino, entregando
escolas sucateadas para as prefeituras. Neste sentido propomos a construção de novos prédios

DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos
- Investir em programas de capacitação técnica de jovens e adultos, principalmente desempregados, para que
possam ser inseridos no mercado de trabalho

DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
- Criar parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo para coordenar e executar programas de formação
continuada para os educadores da rede municipal
- Fortalecer a educação ambiental nas escolas com foco na coleta seletiva preservação ambiental
- Construção, equipamento e fortalecimento de Escola no distrito de Campo Grande, São Mateus
- Realizar melhorias nas estruturas físicas das escolas; aquisição de materiais didáticos pedagógicos
modernizados com foco no aprendizado. Cumprir a meta 19 do PNE que trata da gestão democrática
- Investir na valorização do servidor e elevar a estrutura das escolas

- Implantar a projeto de Escola Viva na EEEF Irma Teresa Altoé
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- Reforma e ampliação da EMUEF " Vale De Ouro", a atual encontra-se em condições precária. Assentamento
Vale De Ouro.
- Reforma e ampliação da EMPEF " Ribeirãozinho", a atual encontra-se em condições precária. Distrito de Ribeirão.

- Reforma e ampliação da EMPEF " Santa Rita", a atual encontra-se em condições precária. Distrito de Santa Rita.
- Aumentar o número previsto de novas unidades escolares "Escola Viva" para o ano de 2018, de 13 para 15 e
contemplar a microrregião nordeste com no mínimo 5 novas unidades
- Trabalhar em parceria no formação e apoio para alavancar a qualidade do ensino em todas as áreas e níveis da
educação
- Valorização do Profissional; Fortalecer a qualidade do Ensino Aprendizagem
DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola
- Aumentar a transferência de recursos diretos para as escolas públicas do Estado do Espíritoo Santo, com o
objetivo de ampliar a participação popular na gestão dos recursos da educação
- Fortalecer a autogestão escolar e garantir melhores condições de trabalho e o salário dos funcionários

DESAFIO: Outros
- Repassar recursos não só para infraestrutura, mas também para manutenção de salários e qualificação dos
profissionais
- Construção de creches que possam atender e receber crianças dia todo para que os pais possam trabalhar

DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Voltar a ter ensino médio e técnico em todas as escolas
- Qualificar o jovem para o mercado de trabalho é a maior deficiência neste município
- Dar mais oportunidades ao jovens para ingresso na carreira profissional através de estágio ou bolsas estudos e
implementar o sistema de educação na Secretaria Municipal de Educação
- Cursos e capacitação para geração de renda para que os usuários possam sair da extrema pobreza
- Oferecer educação profissional nos cursos de EJA no Ensino Fundamental e Médio
- mais escolas tecnicas gratuitas para os jovens de baixa renda em nossa regiao com acessibilidade dos mesmos
- Aumentar a oferta de Cursos profissionalizantes gratuitos. Melhoria de salario e condicões de trabalho para
professores.

Noroeste
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
- Construção de 01 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE 80 CRIANÇAS
EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO DIVINO ESPIRITO SANTO. Sendo famílias carentes e vivem em área de
risco.
- Mais investimentos para a Educação Infantil e séries Iniciais. Valorizar mais os profissionais destas modalidades
de Ensino
- Alfabetização em Ciências e Matemática: Para que toda criança capixaba tenha o direito de aprender ciência e
matemática até os 8 de idade, mudando a perspectiva da educação para uma vida inteira
- Construção de 01 Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Vila Nova - Loteamento Angelica Palacio
Dal'Col, nùmero significativos de famílias carentes.
- Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil no Assentamento Boa Vista. Local que as crianças
estudam é um casebre sem condições apropriadas
- Construção de 01 Centro Municipal de Educação Infantil para atendimento de 240 crianças em tempo integral no
bairro Divino Espirito Santo. Sendo famílias carentes e vivem em área de risco
- Construção de 01 Centro Municipal de Educação Infantil para atendimento de 180 crianças em tempo integral no
Distrito de Imburana. Sendo famílias carentes, onde a demanda é muito grande
- Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Gente Miuda" para atender 80 crianças
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos
- Construção de Escolas Técnicas e Universidades para os jovens Espírito-santenses
DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública
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- Construção de novas escolas no municipio
- Ampliação e reformas da Escola Dr " Bolivar de Abreu" , tendo em vista que a atual está em condições precária ,
superlotada e inviabilizando o aprendizado
- Construção de uma QUADRA COBERTA para EMEF "Dr Bolívar de Abreu". os alunos pratica atividades de Ed
Fisica expostos ao sol em área improvisada
- Construção de uma Quadra de Esporte para Escola Estadual de Ecoporanga,ES atende aproximadamente 1.500
alunos
- Construção de uma Quadra de Esporte para Escola Municipal de Ensino Fundamental Família Rural
- Construção de 01 Escola no ASSENTAMENTO MIRAGEM, a escola atual funciona em um casebre em péssima
condições
- Demanda de Construção 01 Escola no Bairro Centro para atendimento de 500 alunos,sendo que a atual escola
se encontra em uma estrutura precária e superlotada, inviabilizando o processo de aprendizado
- Através da contratação de profissionais e investimentos na educação. ampliar a rede escola viva.
- Reforma e melhorias de infraestrutura de escolas e centros de educação física
- Projeto "Conectando Saberes" criar rede nas escolas do ES com 100Mb de internet, transformar toda escola
capixaba em um espaço de aprendizagem que possibilite a construção em rede
- Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Família Rural, encontra-se em condições
precária.
- Escola é um espaço de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Revisar o modo de funcionamento da
escola e contratar mais psicólogos juntamente de uma equipe multiprofissional, é minha sugestão
- Investir na infraestrutura das escolas públicas e fazer a valorização dos profissionais da educação
- Melhorar o âmbito escolar e materiais favorecendo assim a motivação tanto do aluno em aprender quanto do
professor à transmitir seus conhecimentos

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola
- Gestão Compartilhada: Escola Estaduais de Referência responsáveis pela implementação de programas e
formação. 11 Escolas polos, uma para cada microrregião com bolsas de estudo para professores
DESAFIO: Outros
- Reforma e ampliação da EMEIEF José Francisco de Oliveira, a atual escola está em situação precária. Sendo
que atende famílias carentes em área de risco
- Existem uma demanda de ampliação e reforma de 01 escola no Bairro Benedita Monteiro para atendimento de
400 alunos em área de risco. sendo que a atual escola se encontra em uma estrutura precária
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Aumentar o número de escolas estruturadas que estejam abertas a formação de crianças e jovens possibilitando
prepará-los para o mercado de trabalho
- Oferta de cursos profissionalizantes na área do agroturismo, como turismólogo, veterinário, marketing,
nutricionista, entre outros, no município de Nova Venécia e região
- Aquisição de cursos profissionalizantes para que os filhos dos usuários de programas tenham condições e ou
acesso ao conhecimento profissional
- Cursos presenciais profissionalizantes, para os centros de Geração e renda, principal no interior do estado,
gerando emprego e renda para as famílias

Rio Doce
DESAFIO: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos
- Melhorar a qualidade do estudo das escolinhas do interior e reabrir as que já foram fechadas
- O método de alfabetização deve ser voltado primeiramente para o ler, escrever e contar(tabuada)
- Construção de uma creche no município de João Neiva
- Construção de uma creche para o município de João Neiva
DESAFIO: Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos
- Estimular os jovens e adultos através de projetos educacionais com apoio de escolas e empresas públicas ou
privadas
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DESAFIO: Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

- Investir na educação de tempo integral
- Construçao do complexo Educacional no Bairro Elias Bragatto - Ibiraçu
- Construção de uma creche no município. Reforma com pinturas em todas as escolas do município
- Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas de João Neiva
- Reforma nas escolas de João Neiva, tornando-as acessíveis nas chegadas e nos seus interiores
- Ampliar a cobertura de atendimento de escola publica na região com implantação de novas Unidades
- Investir em avaliação dos funcionários em geral periodicamente(semestralmente) e capacitação e reciclagem dos
mesmo
- Incentivo a estudantes desde o ensino medio a criar uma cultura empreendedora, e não somente ao vitimismo,
mas ao protagonismo
- Ampliação e reforma da EMEF Pedro Nolasco que encontra-se interditada, incluindo pintura. Troca total do
telhado da EMEF Profª Maria Oliria S. Campagnaro, pois chove dentro das salas e pintura
- Deve-se ter uma maior eficiência no ensino fundamental nossas crianças estão passando de ano sem a mínima
condição de ser uma pessoa crítica
- Aquisição de equipamentos multimídias (computadores e data show) para as escolas de João Neiva

DESAFIO: Melhorar e fortalecer a gestão da escola
- Melhorar sistemas de gestão das Secretarias de Educação, pois existem investimentos na Educação, mas pouca
profissionalização na gestão, ou seja, medir todas as ações e o resultado alcançado
DESAFIO: Outros
- Contratação de empresa de segurança para atuar nas escolas, dando tranquilidade as equipes de docentes e
discentes
- Valorização do professor em forma de incentivos monetários para que suportem a dura jornada
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho

- Possibilitar o acesso de jovens no mercado de trabalho com ações de incentivo através do programa jovem
aprendiz, assim dando experiência para concorrência futura
- Criar mais cursos técnicos incentivando os jovens aos estudos com possibilidade de estágios
- Criação de universidade pública estadual no município de Linhares para atendimento dos jovens e adultos das
cidades da região
- Implantação de cursos técnicos nas escolas da rede estadual no município de Linhares

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

- Elevar as Escalas Vivas no Município
- Implantação de Escola Viva no município, parceria para viabilizar cursos técnicos e graduação na região
DESAFIO: Outros
- Educação estão importante para pessoas aprender,tenho sonhos ensina pessoas em educação. Sou formada em
pedagogia e ser Professora em Libras na educação e atividades para pessoas atraso estudo EJA
DESAFIO: Qualificar o jovem para o mercado de trabalho
- Retomada do IFES localizado no Arrependido município de Afonso Cláudio
- Venho pedir a retomada da obra do IFES que estava sendo construído no Município de Afonso Claudio no
Arrependido.
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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
- Apurar e punir com rigor a corrupção, em especial as que estiverem ligação política, quer seja no executivo ou no
legislativo, que essa apuração alcance todos os mais altos cargos do estado do ES

DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
- A evasão de produtos agrícola para outros estado ainda é grande, aumentar a fiscalização de fronteira
DESAFIO: Outros
- O cumprimento da Constituição quanto a revisão geral anual, bem como a concessão imediata do auxílioalimentação
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
- Valorizar os profissionais de segurança pública, PM, PC,BM, conceder o reajuste salarial anual, como previsto na
Constituição Federal
- Motivar os servidores fazendo os reajustes de direito das categorias, principalmente da segurança pública, da
saúde e da educação
- Motivar os servidores públicos com o reajuste de direito das categorias principalmente nas áreas da segurança
pública,saúde e educação
- Deve-se realizar a revisão anual dos servidores estaduais, conforme prevê a Constituição Federal, definição de
data base e o pagamento do auxílio-alimentação ao qual eles tem direito
- Valorizar o servidor público, revisão anual do subsidio de acordo com a inflação (ter uma data base), tabela de
subsidio unificada para careiras de típicas Estado, pagamento do auxílio alimentação
- Revisão geral anual salarial, bem como a concessão do auxílio-alimentação
- Minha proposta é que o servidor principalmente os municipais, que tenham um grau de escolaridade superior ao
cargo ou função que ocupam, tenham um incentivo, uma remuneração um pouco melhor
- Solicito inserir orçamento a revisão geral anual (devidamente corrigida conforme inflação atual e as percas dos
anos não reajustados), bem como criação do cargo Fiscal Estadual Agropecuário no Idaf
- Possibilitar capacitações dos servidores públicos para fornecer a sociedade trabalhos de excelências
- O governo deve qualificar melhor o professor, dando melhores condições de trabalho, através de um salário digno
- Reajuste do salário dos servidores para um melhor incentivo ao atendimento e rendimento dos serviços públicos
- Valorização e melhoria de condições de trabalho dos servidores que trabalham nos setores de meio ambiente e
agricultura das autarquias estaduais

Central Serrana
DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
- Reduzir gastos públicos, aprimorando os mesmos para direcionamento a obras voltadas a sociedade
DESAFIO: Outros

- Aprimorar os canais de comunicação com os municípios
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
- Promover palestras para os servidores públicos municipais
- Parceria nas Formações Continuadas do Magistério (Estadual e Municipal), com a cessão de profissionais
especialistas para as formações no Município
- Programas de treinamento gratuito nos seguimentos técnicos dos servidores publicos municipais melhorando o
atendimento e desenvolvimento dos mesmos
- Realizar melhorias nas estruturas, conceder reajuste salarial aos servidores públicos
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- Promover cursos de capacitação de formação continuada aos servidores públicos municipais em todos os
setores da Prefeitura

Central Sul
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
- Implantar as superintendências regionais do IEMA
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
- Correção salarial das perdas inflacionárias dos servidores públicos.
- Como servidor público estadual, peço que inclua, pelo menos a reposição da inflação dos últimos 5 anos nos
salários dos servidores estaduais, como também o auxílio alimentação corrigido
- Revisão salarial para todos os servidores em 2018

- Revisão salarial dos servidores
- Reajustar os salários dos funcionários públicos conforme a inflação
- Uma das propostas seria conceder aumento aos funcionários públicos de todos os setores e, aqui, da educação,
cumprindo o que determina a lei
- No próximo ano, deve ser concedido de forma urgente aumento salarial, haja visto o longo período, sem o tal, e a
inflação e defasagens pelas quais passamos
- Valorização do servidor público por meio da revisão salarial anual conforme preconiza a constituição. Pagamento
do auxílio alimentação aos funcionários do executivo

Centro Oeste
DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem como prevenir e
combater a corrupção
- Celebração de convênios para aparelhamento dos municípios (como os NACs, Fazenda, etc.)
- Fortalecer os conselhos municipais de controle social garantindo a participação de todos os segmentos e
capacitando os agentes do controle social
- Campanha estimulando para que toda população seja fiscal de um bom trabalho do executivo legislativo e
Judiciário do ES um site no qual se possa denunciar anônimo e informe o andamento da denúncia
- Melhorar a compreensão do site do portal da transparência, deixando as informações mais visíveis

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
- Participação maior e mais efetiva do estado nos consórcios através de aumento do FPM dos municípios
consorciados de 1 para 5 por cento
- Oferecer uma serviço público de qualidade passa pela valorização e capacitação de pessoal. Proponho a
concessão do reajuste salarial de direito dos servidores e mais cursos de capacitação técnica
- Estruturar, com recursos materiais e humanos, o IEMA no município para dar agilidade aos processos de
licenciamento ambiental
- Adotar carga horária única de atendimento ao público de segunda a sábado das 07:00 as 21:00 horas em escala
de revezamento de 12/36 em 4 turnos de 3 horas, intervalos para lanche, almoço/jantar
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
- Escala de revezamento de 12/36 horas, serviço público de segunda a sábado. Em 4 turnos de 3 horas, intervalos
para lanche, almoço/jantar, inclusive feriados, pagamento em dobro para o plantonista
- Oferecer bolsa de estudos para servidores públicos

- Acho que além de investimentos na área de educação, os profissionais da área precisam ser valorizados. Já são
3 anos sem correção salarial, acredito que já passou da hora o reajuste salarial
- Pagamento de gratificações por vencimento e subsidio p/ valorizar os servidores. A) ats: 10% a cada 5 anos. B)
assiduidade: 20% a cada 10 anos. C) insalubridade: 50% do salario/subsidio
- Unificar pagamento de ticket alimentação por porcentagem do salário/subsidio: 40% do vencimento ou subsidio
- Modelos de férias servidores: 30 dias, 11 meses de trabalho; 2 férias de 21 dias, 6 meses de trabalho 3 férias de
14 dias, 4 meses de trabalho 6 férias de 7 dias, 2 meses de trabalho
- Aprovar data base servidores públicos Estado do Espírito Santo, no mês de janeiro, com direito a reposição
integral da inflação oficial dos últimos 12 meses, com reposição das perdas últimos 10 anos
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- Plano de cargos e salários único de todos os servidores, pelo nível de escolariadade, CFE modelo semi
alfabetizado, alfabetizado, ensino medio/tecnico, superior, pós graduado, mestrado, doutorado
- Salarios iniciais: Semi alfabetizado R$2.000,00, alfabetizado R$3.000,00, médio/técnico R$5.000,00, superior
R$10.000,00 pos graduado R$15.000,00, mestrado R$20.000,00, doutorado R$25.000,00
- Que entre no orçamento a revisão salarial dos funcionários públicos, que a muitos anos não tem nem o reajuste
anual obrigatório. revisão que também fará a economia do ES aquecer
- Cursos de aprimoramento para os servidores do estado feito por regiões, disponibilizando transporte. Campanha
de valorização dos funcionários do ES para que possa prestar o melhor serviço do País
- Salário por escolaridade: salário inicial E) pós graduado: R$15.000,00 F) mestrado - R$20.000,00 G) doutorado R$25.000,00 Diferença dos níveis: R$1.000,00 diferença dos referências = R$250,00
- Unificar plano cargos e salários por escolaridade servidores públicos. A) semi alfabetizado, b) fundamental C)
médio/técnico d) superior e) pós graduado F) mestrado G) doutorado
- Planos de cargos e salarios: do enquadramento: 4 níveis (diferença entre niveis R$1.000,00, 20 referências:
(diferença entre referências R$250,00)
- Da forma de enquadramento: Entre níveis: a) de 01 a 10 anos - nivel I b) + de 10 até 20 anos - nível II c) + de 20
até 30 anos - nível III. d) + de 30 anos - nível IV
- Da forma de enquadramento: entre referências. de 01 a 20. a) de dois em dois anos. b) por graduação escolar. c)
por meritocracia. d) por promoção
- Pagamento do direito de ticket alimentação com mesmos valores dos Poderes Legislativo e Judiciário

- Um serviço público de qualidade é feito por servidores qualificados e para tal é preciso que o Governo do ES
cumpra com suas obrigações legais e garanta a revisão geral anual dos seus servidores
- Salários escolaridade: 4 níveis - 20 referências/salario inicial a) semi alfabietizado - R$2.000,00 b) fundamentalR$3.000,00 c) médio/técnico - R$5.000,00 – d) superior R$10.000,00
- Valorização do servidor público estadual por meio do reajuste anual dos salários, concessão do auxílio
alimentação e maior reconhecimento das habilidades e títulos acadêmicos dos servidores
- Capacitar servidores municipais para atendimento ao público
- Avaliar o rendimento de todos os servidores públicos e reciclar o quadro de servidores quando não houver
eficiência
- Aumentar o recurso da segurança, com o aumento haverá mais condições de trabalho, e um incentivo para
exerce a função
- No que diz respeito aos professores rever a questão salarial e seus reajustes
- Capacitar todos os funcionários buscando dar atendimento mais eficiente por telefone, pois muitas demandas as
pessoas são repassadas para terceiros e ainda ficam sem respostas ou com duvidas
- Capacitar os servidores públicos por regiões
- Proporcionar aos servidores da região cursos de aperfeiçoamento e atualização na área de atuação. Que o curso
seja na região
- Providênciar locais dignos, salubres, arejados, e equipamentos apropriados e tecnológicos para os servidores
poder oferecer um atendimento humano e correto para os nossos usuários

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

- Gostaria que fosse feita uma audiência presencial em algum dos municípios que compõem a Região Litoral Sul.
Ibatiba é completamente fora da nossa região e não será viável uma mobilização nossa.
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
- Disponibilizar informações e indicadores confiáveis sobre a economia dos municípios e dos investimentos
realizados pelo estado

DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
- Acho que os profissionais e servidores públicos que atuam em todo estado deveriam ser mais valorizados
recebendo as correções anuais constitucionais em seus salários e vencimentos
- Sugiro a realização da revisão salarial anual para os servidores públicos, como prevista da CRFB de 1988, além
da concessão do merecido auxílio alimentação, há muito devido aos honrados citados
- Apoiar e/ou criar programas de formação continuada aos professores
- O Governo deve realizar o nivelamento de benefícios e remunerações entre os servidores dos três poderes,
todos os servidores devem ter os mesmos direitos
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Metropolitana
DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem como prevenir e
combater a corrupção
- Ampliar canais de comunicação com o governo em redes sociais conhecidas, melhorar transparência de gastos
públicos, reduzir burocracia, digitalizar burocracia
- Canal de integração dos governos com os representantes associativos e de bairros

- Cadastramento voluntário de cidadãos para composição de conselho de fiscalização de obras públicas, com
convocação de 5 para manifestação sobre a obra a ser recebida
- Exigir, para recebimento de obras públicas, a manifestação de um conselho voluntário de fiscalização criado por
lei, composto por 5 cidadãos inscritos voluntariamente e convidados aleatoriamente
- Criação do programa de fiscais cidadãos, com voluntários inscritos ilimitadamente via Internet, que serão
notificados por ocasião de todas as liquidações de empenhos no Estado.
- Disponibilizar o acesso a todos os processos digitais públicos, especialmente a todos os processos de licitação e
de pagamento de fornecedores, independentemente de cadastramento ou identificação
- Instituição do sistema "push" no Diário Oficial do Estado, informando aos cidadãos cadastrados sobre a
publicação de informações que apresentem palavra ou conjunto de palavras definidas pelo usuário
- Tornar cotidiana, auditorias internas
- Identificar todos os veículos do estado com adesivos informando quais são as respectivas Secretarias, para
facilitar denúncias de uso inadequado por parte da população
- Criar uma campanha que capacite a população a ter acesso aos instrumentos de gestão pública
DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
- Identificação dos cargos em comissão por seu grau de necessidade para a Administração, possibilitando o
escalonamento das exonerações conforme a situação financeira do Estado
- Excluir a possibilidade de utilização de recursos públicos para patrocinar eventos e entidades privadas envolvidas
com festas, carnaval, federações e clubes esportivos
- Desvincular as despesas com aposentados e pensionistas do orçamento do Estado e criar uma categoria
econômica com receita própria para custeio daquelas despesas
- Em época de crise gravíssima é necessário a valorização da verba pública, evitar gastos mensalmente com
alugueis
- Fortalecer o combate à sonegação fiscal
- Aumentar a arrecadação fiscal dos grandes devedores do Fisco Estadual

DESAFIO: Integrar o Governo em rede com a sociedade
- A gestão precisa utilizar as redes sociais para facilitar a rotina das divulgações de políticas de saúde
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
- Oferta de bônus por desempenho anual a juízes que superarem as metas do CNJ, com valor escalonado
conforme o percentual de superação
- Creio que investir na capacitação dos servidores públicos, alem de efetuar a recomposição salarial, traria
melhoras para a qualidade e eficiência dos serviços prestados
- Abrir mais cargos públicos na área de educação, saúde e segurança

- Implementar métodos da gestão privada no serviço público. Com metas e incentivos pelo seu alcance
- Criar uma política de isonomia entre direitos e vantagens dos servidores públicos de carreira e os comissionados
- Criar políticas de inteligência na segurança pública, aprimorando e modernizando a aparelhagem, bem como
oferecer aperfeiçoamento técnico e científico aos profissionais de segurança
- Criação do Cadastro Cidadão, por meio do qual os cidadãos interessados podem se cadastrar para receber por email a relação das licitações publicadas a cada dia no Diário Oficial do ES
- Concurso publico DETRAN-ES. adotar carga horaria de 12/36 horas, em 4 turnos de 3 horas de trabalho,
intervalos de lanche de 30 minutos. e 01:30 horas almoço/jantar, segunda a sábado
- Desenvolver ferramentas para zerar o uso de papel em processos administrativos, atingindo assim a redução dos
custos e aumentando a celeridade dos processos
- Implementar sistema de ponto eletrônico em todo o Poder Executivo

- Promoção dos direitos humanos de pessoas vulneráveis. Solução: Incremento orçamentário para viabilizar a
nomeação de Defensores Públicos
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- Seguindo exemplo do Governo Federal, Senado Federal, Câmara de Vereadores de Vitória, criar um grupo para
desburocratizar a administração, buscar modernizar e dar mais eficiência aos serviços públicos
- Criar a rede estadual de informações, que registrará o CPF de todos os atendidos por órgãos estaduais,
concessionárias e contratadas, com espaço para consulta e avaliação dos atendimentos recebidos
- Aumentar a quantidade de licitações de grande porte para bens permanentes e de consumo, para atingir os
princípios da administração pública: Eficiência, Padronização, Economicidade
- Restringir os cargos de livre nomeação a aqueles de chefia, direção e assessoramento, provendo todos os
cargos restantes mediante concursos públicos
- Criar parceira com as Loterias para se tornarem pontos de recarga e cadastro dos cartões de passagens do
Sistema Transcol
- Tornar obrigatória, em todos os concursos públicos para todos os cargos , a prova de Redação, de caráter
eliminatório, para garantir a qualidade dos servidores públicos estaduais
- Desenvolver propostas para que o governo se torne mais ágil, integrando os processos em plataformas digitais
para reduzir o tempo de execução e reduzir desperdícios
- Estimular o servidor público para realizar um melhor atendimento a população, estamos falando de infraestrutura
para que estes tenham condições de trabalho, a parceria com instituições privadas
- Implantar Premio FUNCIONÁRIO MODELO - Sistema em que o cidadão avalia o Funcionário Publico Estadual e
por meio de sua nota de atendimento e eficiência o mesmo recebe uma valor SEMESTRAL de bônus
- Para melhorar o serviço público é ESSENCIAL que se tenha o reajuste salarial, uma vez que já estamos a 3 anos
sem nem o reajuste da inflação. Além disso o auxílio alimentação para todos
- A melhoria dos serviços públicos depende da valorização dos servidores públicos, que, nesta gestão, foram mais
do que esquecidos, foram humilhados. Nenhum percentual de reajuste ou benefícios.
- Extinguir TODOS os cargos comissionados e de designação temporária da Administração Pública. O ingresso
somente através de concurso público por meio de provas escritas, sem a avaliação de títulos
- Criar mecanismo para realizar recarga dos cartões de passagens do Sistema Transcol via Internet

- Manter e Ampliar as parcerias com município de viana com Governo do Estado etc
- Fazer o Faça Fácil na Serra
- O Orçamento deve prever o reajuste salarial de direito não pago ao funcionalismo público nesses últimos 4 anos.
Tal medida é necessária para melhoria da qualidade do serviço público e de quem o executa
- Construir um Faça Fácil em Serra
- Revisão dos salários dos servidores públicos, tendo em vista que já acumulam mais de 25% de perda do poder
de compra. O servidor público é fundamental para melhoria dos serviços prestados à população.

DESAFIO: Outros
- Que todo muro em volta dos lotes sejam feitos meio muro e meio com cerca viva para não prejudicar os
transeuntes que estão em volta para evitar assaltos e evitar lixo não encontrado pelas prefeituras
- Continua: salario inicial plano cargos e salários servidores públicos unificados: Mestrado: R$15.000,00
Doutorado: R$20.000,00 Modelo: Níveis, I, II, II, IV - 1.000,00, 20 Referências 01/20
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
- Conceder reajuste e aumento aos servidores da segurança pública
- Revisão geral anual para servidores públicos, acompanhando a inflação, é um direito!
- Reposição das perdas salariais inflacionarias nos últimos 04 anos, ticket alimentação e plano de carreira, cargos
e salários para os profissionais
- Igualar os benefícios dos servidores públicos aos dos cargos políticos. Gostaria que os servidores tivessem os
mesmos direitos
- Garantir a progressão de carreira por tempo de atividade sem previsão de quadro operacional, uma vez que este
é automaticamente previsto no momento da efetivação dos servidores
- Promover o reajuste salarial anual dos servidores
- Proponho respeito aos servidores, fornecendo o direito constitucional de reajuste salarial (no minimo acima da
inflação) bem como revisão do auxilio alimentação que encontra-se com valor congelado
- Valorizar a nossa PM já é um bom começo. Dar o aumento justo a eles e pagar suas refeições como é de lei é o
segundo passo. Respeitar o cidadão respeitando sua PM
- Garantir admissão de pessoal compatível com a situação financeira e de serviços públicos, garantindo eficiência
e eficácia na prestação de serviços
- Limitar os cargos ocupados sem concurso público aos cargos de chefia, direção e assessoramento

- Deve-se ao menos corrigir o Salário dos Servidores Públicos estaduais, de acordo com a inflação para que se
mantenham com dignidade para sobreviver, pois estes amarguram quase 4 anos de perdas salárial
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- Garantir mecanismos para reajustar salários de servidores públicos, de modo que o poder de compra acompanhe
a evolução de índices de correção monetária
- Criar treinamentos na ESESP voltados para os servidores que atuam em Tecnologia da Informação - TI

- Reajuste do Funcionalismo Público Estadual, Auxílio Alimentação e Respeito com os Servidores
- Com o orçamento para remuneração dos servidores está no limite. Vejo que o foco deveria ser na capacitação
dos atuais servidores, tornando a força de trabalho atual mais eficiente e produtiva
- Revisão geral anual para os servidores públicos! é um direito que não vem sendo cumprido.
- Sou servidor público e gostaria que o nosso governo, através do clube de descontos do servidor, fizesse uma
parceria com a rede de ensino do SESI, concedendo descontos para os servidores públicos
- Tratar os servidores do poder executivo estadual também como cidadãos capixabas, pois parece que não somos
dignos de políticas públicas que nos atinjam também. É sempre para os outros
- Reajuste anual dos servidores públicos e pagamento do auxílio-alimentação a todos servidores públicos estaduais
- Incentivar, desenvolver e qualificar os profissionais. Aprimorar a transparência e mostrar de forma prática e de
fácil entendimento a população tudo aquilo que foi desenvolvido
- Revisão geral anual e pagamento imediato do auxílio-alimentação para todos os servidores públicos.
- reajustar o salário dos servidores, corrigindo as perdas por inflação, pagar o auxílio alimentação reajustado e
estabelecer data base para não perder seus poucos bons profissionais
- Determinar reposição integral da inflação oficial dos últimos dez anos (75%) no mês de janeiro do ano seguinte,
estabelecendo esta como data base dos servidores públicos do estado
- Criação de regras para que servidores de todas as categorias recebam abono salarial em dezembro podendo
haver variação no valor a ser recebido de acordo com critérios a serem estabelecidos
- Investir na qualificação do servidor público
- Estabelecer o mês de janeiro data base dos servidores públicos estaduais, com direito da reposição integral da
inflação oficial dos últimos doze meses (janeiro/dezembro) ano anterior
- Aprovar data base para reajuste salarial dos servidores

- Criar mecanismos de controle que vinculem a produtividade e a qualidade dos serviços prestados à população
com a remuneração dos servidores públicos. Gasto com pessoal proporcional à eficiência
- Estabelecer vinculação da remuneração/subsídio dos servidores públicos à VRTE, desta forma cumprindo a
constituição em relação à reposição inflacionária anual
- Promover ações de prevenção e combate ao assédio moral no serviço público estadual
- Implantar uma política de formação acadêmica para o servidor público, buscando parcerias junto a ESESP e a
UFES, destinando vagas ociosas em cursos de graduação da Universidade
- Promover a recomposição das perdas inflacionárias que não ocorrem há 3 anos.Acabar com a proibição dos
servidores de participar de eventos de capacitação (seminários, congressos)
- Serviços públicos de qualidade são reflexos de servidores motivados. O ajuste salarial dos servidores com base
na inflação é uma obrigação do governo
- Revisão salarial. Isonomia salarial entre os poderes. Reajuste do auxílio alimentação
- Garantir a reposição salarial constitucionalmente prevista aos servidores estaduais
- Retorno dos incentivos de plano de cargo e carreira, para que os profissionais se mantenham atualizados
- O servidor público capixaba está desvalorizado e desmotivado. O Governo deveria observar com mais atenção a
queda dos serviços públicos, em especial, os destinados à segurança e saúde pública.
- O servidor público capixaba está desvalorizado e desmotivado. O Governo deveria observar com mais atenção a
queda dos serviços públicos, em especial, os destinados à segurança e saúde pública
- Conceder revisão e reajuste salarial para os servidores públicos estaduais
- Reajuste da inflação anual. Definição da data base. Criação da carreira de contador - transformando os cargos
que hoje não possuem essa denominação
- Implantar a política de municipalização de servidores públicos estaduais em todos os órgãos e entidades do
Governo do Estado
- O servidor público precisa como todo cidadão pagar suas contas. Reivindico a correção das perdas inflacionárias
desde 2015, e o reajuste e pagamento do auxilio alimentação
- Solicitação: Cumprimento da Constituição quanto a revisão geral anual; Concessão imediata do auxílioalimentação; Adequação do plano de carreira do servidor do DETRAN
- Implementação da revisão geral anual salarial do servidor público com ganhos reais além da inflação e
concessão imediata do auxílio alimentação
- Estabelecer uma data base para reajustes anuais dos servidores, pagamento de auxilio alimentação, correção
das perdas salariais dos últimos anos, cumprimento do estatuto do servidor
- Promover o reajuste anual dos servidores públicos com definição de data base e reposição da inflação dos
últimos anos. Pagamento e reajuste do auxílio alimentação
- Revisão salarial dos servidores públicos, com índices compatíveis com os da inflação
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- O governo deve priorizar o cumprimento da decisão do STF quanto a Revisão Salarial do funcionalismo capixaba,
pois os salários estão achatados e o funcionalismo desmotivado. A PM precisa ser salva
- Revisão geral anual do salário, concessão imediata do auxílio-alimentação

- Revisão salarial para os servidores do Estado que estão praticamente abandonados pelo governo Paulo Hartung
- Promover a capacitação e corrigir as perdas inflacionárias nos salários dos servidores ocorrida ao longo dos
anos, criar a data base dos servidores públicos com base nos índices de inflação oficial
- Unificar plano de cargos e salários, pelo nível de formação escolar, dos servidores públicos. Semi alfabetizado,
ensino fundamental, médio/técnico, superior, pós graduado, mestrado, doutorado
- Proporcionar cursos de capacitação aos servidores públicos sobre o modelo gerencial vigente na Administração
Publica. Instalar ponto eletrônico em TODAS unidades para controlar expedientes
- Ação de incentivo aos servidores para uso de meios de transporte "limpos" (bicicleta, caminhada, etc.) no
deslocamento casa-trabalho-casa, mediante pequena redução de carga horária (p. ex. 30 minutos)
- O governo deve ser mais transparente quanto ao reajuste salarial, progressão e promoção do servidor. Não há
cumprimento de lei de responsabilidade fiscal se não há reajuste anual mínimo.
- Colocar no orçamento anual a correção dos salários dos servidores públicos, para que planejado os mesmos ão
fiquem 3 anos com os salários congelados
- Garantir o reajuste salarial previsto em lei para os servidores, bem como a isonomia de benefícios. Garantir
licenças e incentivos p/ o aperfeiçoamento profissional dos servidores (mestrado/doutorado)
- Reajuste servidores públicos
- Database e correção salarial já
- Proponho que o governo reconheça o direito dos servidores ao reajuste de seus salários, dê maior incentivo à
qualificação técnica (pós graduação) e treinamentos para melhor atendimento ao público
- Valores de salários dos cargos servidores públicos. Semi Alfabetizado: R$2.000,00 Ensino Fundamental:
R$3.000,00 Médio/Técnico: R$5.000,00 Superior: R$10.000,00 Pós Graduado: R$12.000,00
- Estabelecer por Lei Complementar do mês da data base dos servidores em janeiro, com reposição integral da
inflação oficial dos ultimos doze meses do ano anterior (janeiro/dezembro)
- Cumprir o Art.37 , X da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos
- Revisão Salarial, auxílio alimentação

- Servidor público satisfeito trabalha melhor! Qualidade, eficiência, desenvolvimento pessoal e profissional está
intimamente relacionado a bons salários, a reajustes anuais da inflação
- Firmar parcerias entre a ESESP-ES e as melhores universidades do estado para que os servidores façam cursos
de graduação e pós-graduação. Formar analistas de politicas públicas através de vestibular
- Melhorar a remuneração do servidor público
- Reajuste e aumento da remuneração dos servidores públicos Estaduais e concessão de auxilio alimentação
- Criar a Lei de Progressao e titularidade da Carreira médica o que ficou estabelecido desde a criação da lei do
subsídio e até agora não foi cumprido
- Como Política de Estado e para todos Servidores: respeitar direito de reposição integral da inflação; corrigir
perdas salariais; pagar Auxílio-Alimentação; estabelecer data base p/reajustes salariais
- Promover a revisão salarial anual e estabelecer e cumprir data base para correção das perdas salariais.
Equiparar valores de indenização de restituições com diárias e alimentação aos três poderes
- Conceder a reposição inflacionária para os profissionais de segurança pública, dando condições mínimas de
sobrevivência para suas famílias. Para que o ES deixe de ter o pior salário do Brasil para PM
- Garantir o cumprimento da constituição no que se refere à reposição inflacionaria dos vencimentos dos
servidores públicos, que está defasada há 04 anos, afetando sua sobrevivência
- Revisão geral anual do salário dos servidores e concessão imediata do auxílio-alimentação. A grande maioria dos
servidores está com o salário defasado! O governo precisa ter sensibilidade a isso

Nordeste
DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem como prevenir e
combater a corrupção
- Disponibilizar o acesso às contas públicas. Desenvolver programas de capacitação de servidores nas áreas em
que atuam

DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
- Melhorar a qualidade dos gestores políticos do governo, prepara los para desempenhar suas funções em favor da
população, e não em seus projetos pessoais, e ainda melhorar os salários dos funcionários.
- Melhorar a divisão dos recursos arrecado com os municípios
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- Promoção de um programa de modernização da Gestão pública, com treinamento especifico
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Valorizar prioritariamente o servidor público, oferecer condições dignas de trabalho, remuneração justa
- Governo melhorar o salário do servidor público
- Promover mais treinamentos aos funcionários e servidores públicos municipais a fim de oferecerem serviços
qualificados a população
- Ampliar parceria com o IFES e a UFES para que os mesmos possam ofertar maior quantitativo de vagas para os
servidores públicos estaduais cursarem Mestrado Profissional
- Conceder aos servidores públicos estaduais que recebem por subsídio o direito ao auxílio alimentação

Noroeste
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos

- Os Municípios tem enfrentado tremendas dificuldades por falta do (CRCC). Sugiro que a exemplo do Orçamento
Impositivo praticado pela União o Governo do ES garanta a chegada das Emendas Parlamentares
- Reestruturação do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural – INCAPER, oferecer condições de trabalho
aos servidores deste instituto, especialmente para dar suporte técnico aos produtores rurais
- Concurso público para o IEMA e implantação das superintendências do IEMA (proposta do plano de governo do
atual governador), de preferência uma situada em Aracruz. Reajuste anual
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público

- Valorização do Servidor Público. Garantir correção anual de percas inflacionárias com data base estipulada;
Garantir auxílio alimentação a todos os servidores públicos
- O servidor publico precisa ser valorizado, além promover capacitação adequada de acordo com a sua área de
atuação, a valorização salarial também deve ser prioridade do governo com os seus subordinados
- Revisão salarial para 2018 do Poder Executivo que a 4 anos não tem nem a database

Rio Doce
DESAFIO: Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem como prevenir e
combater a corrupção
- Ouvir os anseios da sociedade quando esta se manifestar contra ou a favor de determinada posição
governamental. A sociedade votante precisa ser ouvida
DESAFIO: Garantir o equilíbrio fiscal sustentável
- Criar comitê de melhores práticas de gestão e controle e disponibilizar para os municípios, como por exemplo o
transporte escolar (Transcolar ES) pois somente assim garantirá o equilíbrio fiscal
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
- Aquisição de mesas e cadeiras para a prefeitura de João Neiva
- Levantamento sócio econômico, tipo, mini censo, no município de João Neiva
- Construção de espaço físico adequado para o serviço de identificação realizado pela SESP no município de
Linhares facilitando o deslocamento das pessoas
- Disponibilizar dados e informações através de softwares do Estado para os gestores públicos decidirem os seus
investimentos e controlem os resultados das mesmas
- Reforma da sede da Prefeitura Municipal de João Neiva
- Investir em mídia para celular, capacitar servidores para melhorar o tempo de resposta ao cidadão e aplicar
recursos digitais pra que novos serviços que possam ser oferecidos pela internet
- Equipamentos para infra-estrutura administrativa (computadores, ar refrigerados, bebedouro, armários para
arquivos
- Investimento em mídia digital em dispositivos móveis (apps, sms, rede social, etc) para facilitar a conexão direta
com a população e ampliar o diálogo com o cidadão
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
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- Valorização salárial
- Incentivar e dar condição aos servidores públicos estaduais a se qualificar oferecendo com gratuidade, vagas
para graduação em faculdades locais, próxima a sua residência
- Realização de cursos aos servidores estaduais pela Escola de Serviço Público do Espirito Santo na cidade de
Linhares, abrangendo os municípios de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Rio Bananal e Sooretama
- Incentivo à escolaridade e cursos de atualização profissional para os servidores

- Valorizar o servidor público estatutário, investindo em sua remuneração (condizente com o mercado e com o grau
de complexidade das atividades desenvolvidas), na sua formação e aprimoramento
- Proponho que o governo faça a recuperação de seus imóveis para melhor qualidade de vida dos servidores e que
seja atualizado o salário de todos conforme a inflação dos últimos anos
- Renovar maquinários, promover encontros palestras em prol da qualidade do serviço, melhorar os rendimentos
dos profissionais de todas as áreas
- Reajuste anual do servidor estadual. Auxilio alimentação. Concurso público para o IEMA e implantação das
superintendências do IEMA (proposta do plano de governo do atual governador)

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos
- O governo estadual deveria cumprir a Constituição quanto a revisão geral anual, bem como a concessão
imediata do auxílio-alimentação. É notório o estado de sucateamento de todos os serviços públicos
DESAFIO: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público
- Realizar e garantir com que os servidores públicos do estado recebam o reajuste de salário anual conforme
previsto em lei, bem como o pagamento do vale refeição, melhor marketing que esse não há
- Fazer a correção de inflação à qual os servidores públicos da saúde têm direito por Lei, o que não vem sendo
cumprido há pelo menos 3 anos
- Oferecer formação continuada que garanta ao servidor desenvolver as politicas públicas em rede
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Infraestrutura Logística
Caparaó
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Pavimentação asfáltica do trecho que liga a sede do município de Divino de São Lourenço ao Distrito de
Patrimônio da Penha
- Pavimentar a ES-190 do Distrito de Pedra Roxa, Município de Ibitirama até a Sede do Município de Irupi, sendo
este o único dos Municípios que ainda não está ligado a Estrada parque do Caparaó
- Recuperação, manutenção e ampliação da rodovia 379 trecho Irupi à Br 262, devido fluxo de veículos pesados, o
asfalto projetado para escoação de produção agrícola (caminhos do campo) não suporta
- Pavimentação asfáltica na rodovia ES 391 compreendendo o trecho que liga o distrito da Vila do café, município
de Alegre ao distrito de Conceição do Muqui, município de mimoso do Sul
- Recuperação da rodovia ES-379 Irupi-ES x Iúna-ES

- Construção de um anel viário desviando o transito de caminhões pesados do vilarejo de Patrimônio da Penha D.S.L, pois esse transito danifica as casas e tira a liberdade das crianças e pedestres
- Asfaltamento do trecho Divino de São Lourenço x Patrimônio da Penha. Com esse asfalto turistas e moradores
serão contemplados e o desenvolvimento da região se intensifica
- Melhoramento das estradas, aos distritos e asfaltamento das estradas aos municípios vizinhos
- Pavimentação asfáltica do trecho que liga a sede do município de Divino de São Lourenço ao Distrito de Mundo
Novo (Dores do Rio Preto)
- Conclusão do trecho asfáltico que liga Divino de São Lourenço a Guaçui. Poucos quilômetros que muita alegria
irá proporcionar aos nossos munícipes. Estamos anciosos por esta conclusão.

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Asfaltar a estrada que dá acesso Santa Leopoldina a Santa Teresa Asfalto do São Paulo do Rio Perdido a Vazia
Alegre
- Pavimentação do Km 167 à Alto Jatibocas na localidade de Itarana/ES
- Viabilizar junto aos orgãos competentes a construção de contorno rodoviário da cidade de Santa Teresa pois o
tráfego de veículos fica comprometido em virtude da passagem de caminhões em ruas estreitas
- Calçamento de aproximadamente 250 m2 na região Morro Cachoeira Recanto da Mata que segue rodovia Santa
Teresa x Aparecidinha x Santa Leopoldina
- Recapeamento da Estrada que liga Aparecidinha x Santa Teresa - 6 km

- Asfaltamento do trecho da rodovia Santa Teresa - Santa Maria de Jetibá, via Recreio; Asfaltamento da rodovia
que liga Santa Teresa - Santa Leopoldina.
- Estrada que da acesso a Santa Teresa passa por recreio e Santa Maria asfalto para melhor atender a população
- Asfaltamento do trecho que liga os municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa
- Asfaltamento da estrada que liga os municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa. Asfaltamento da estrada
que liga os municípios de Santa Maria e santa Teresa, via recreio
- 27 KM de asfalto na ligação dos municípios de Santa Teresa a Santa Leopoldina

- Construção de anéis viários em Santa Maria de Jetibá para reduzir o trânsito de veículos e de caminhões na
sede, bem como melhorar o escoamento da produção agrícola
- Asfaltamento de estradas estratégicas para o escoamento de produção agrícola de Santa Maria de Jetibá
- Melhoria e também recapeamento de rodovias que interligam os municípios da região central serrana, uma vez
que tais estão precisando em sua maioria de manutenção
- Construção de anel viário em Santa Maria de Jetibá, retirando o trânsito pesado do centro do município, ajudando
no escoamento da produção além de melhorar o trânsito urbano
- Pavimentação da estrada de Santa Leopoldina a Santa Teresa, considerando a importância enquanto região
turística
- Manutenção do asfalto da Rodovia ES 080, no trecho entre os Municípios de Santa Teresa e Colatina
- Apoio financeiro para construção do contorno que liga o distrito de Recreio ao Município de Santa Teresa, com
vistas a redução do fluxo de veículos pesados do Centro da Cidade
- Criação de anel viário em nos municípios da Região Central Serrana

- Melhoria da pavimentação das rodovias estaduais localizadas em Santa Maria de Jetibá
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- Construção de anéis viários no Município de Santa Maria de Jetibá para reduzir o trânsito na sede do município e
proporcionar melhor escoamento da produção agrícola
- Criação do anel rodoviário no entorno da zona urbana da Sede do município de Santa Maria de Jetibá para
melhoria do tráfego de veículos e de carga
- Asfaltar a estrada que liga o Distrito de Alto Santa Maria a Alto Caldeirão (Município de Santa Teresa)

- Desvio de trafico de veículos pesados da sede de Santa Teresa
- 10 km de asfalto de Alto Caldeirão a Várzea Alegre - Santa Teresa ES
- Construção do asfalto do Município de Santa Leopoldina até Santa Teresa
- Construção do trecho Santa Teresa x Recheio - aproximadamente 20 km
- Execução do projeto do contorno em Santa Teresa; Manutenção das rodovias de acesso ao Município de Santa
Teresa, via São Roque do Canaã e via Fundão.
- Asfaltamento do trecho entre Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá - via Recreio; Asfaltamento da rodovia entre
os Municípios de Santa Teresa e Santa Leopoldina;
- Construção do asfalto que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. Trata-se da primeira estrada construída no
Espírito Santo. Porém, desde lá nunca foi prioridade no Estado
- Manutenção do asfalto entre Santa Teresa e Colatina Construção do Contorno de Santa Teresa
- Manter as vias com o mínimo de irregularidade na rodagem do veículo. Quando fizer reparos fazer de boa
qualidade
- Criar uma linha de ônibus saindo de Itaguaçu a Santa Teresa

- Asfaltamento e urbanização da estrada que liga a sede de Santa Leopoldina a Meia Légua
- Reabertura e asfaltamento da rodovia dos imigrantes, Santa Teresa x Santa Leopoldina, com calçadão e ciclovia
em todo o percurso em pista dupla, privatizada e pedagiada a R$0,10 (dez centavos o km)
- Recapeamento das rodovias Santa Maria de Jetiba X Santa Teresa, Santa Maria Dd Jetiba X Itarana X Itaguacu,
bem como com sinalização completa e correspondentes melhorias
- Pavimentação da Estrada Bernardino Monteiro
- A efetivação de linha de transporte diária entre Itaguaçu/Itarana/Santa Teresa
- Melhorar e fazer o asfaltamento que vai de Mangaraí até California e indo até Biriricas

- Retomada das obras do asfalto Itaguaçu/Itaçu/Colatina
- Asfalto de Itarana a Jatibocas
- Aneis viários para melhoria do transito no município de Santa Maria de Jetibá
- Reestruturação da ES estrada que liga Itaguaçu/Itarana a Santa Teresa
- Pavimentação ES080, trecho St Leopoldina a St teresa, a primeira estrada do Espírito Santo, inaugurada em
1919, sendo muito importante para o desenvolvimento da região
- Duplicar a Rodovia ES 080, de Santa Teresa x Colatina e anel viário em São Roque do Canaã, com calçadão e
ciclovia em toda a extensão, pedágio: Colatina, São Roque e Santa Teresa (R$0,10 km)
DESAFIO: Outros
- Alteração da divisa entre os Municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria Jetibá na comunidade
de Aparecidinha
- Construção de uma Rodoviária

- Legalização da divisa entre Santa Teresa x Santa Leopoldina x Santa Maria de Jetibá

Central Sul
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias
- Mobilizar e investir em conjunto com o governo federal para estender um braço da Ferrovia que ligará Vitória a
Presidente Kennedy até Cachoeiro
- Ampliação e operacionalização do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que atenderá toda a região sul do
Estado.
- Adequar e ampliar o Aeroporto Municipal Raymundo Andrade, em Cachoeiro, para receber voos comerciais
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Pavimentação asfáltica da Rodovia ES 391, no trecho que compreende o Distrito de Conceição do Muqui no
Município de Mimoso do Sul, ao Distrito de Vila do Café no Município de Alegre
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- A camada asfáltica da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em especial, as vias de responsabilidade do estado,
estão precisando urgentemente de uma nova camada asfáltica
- Duplicar o trecho em frente ao Perim Center em Cachoeiro de Itapemirim, interligação ES-482. Obra iniciada pelo
DER-ES anos atrás.
- Retomada do Programa Caminhos do Campo paralisado no Município de Muqui (Rodovia Cachoeiro x Muqui à
Comunidade Rural de São Luiz); Caminhos do Campo do Município de Atílio Vivácqua (Sede à Fortaleza)

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias
- Recuperar o Aeródromo de Baixo Guandu, localizado em lival estratégico e divida de estado com MG
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Pavimentação asfáltica do trecho entre Vila Valério-ES e o Distrito de Fátima, em Jaguaré-ES. Muito importante
para os milhares de produtores rurais da regiao, agroindústria,e a rota do café conilon
- Após duplicar rodovia ES080, de Mucurici x Afonso Claudio, com ciclovias e calçadão por toda extensão,
privatizar, praça de pedágios a cada 50 km, valor pedágio R$1,00.
- Estímulo à construção de rodovias de contorno, retirando o trânsito pesado das vias urbanas
- Ligação entre a comunidade de Sapucaia e Novo Brasil
- Investir mais na melhoria ao acesso do interior, possibilitando o desenvolvimento do interior com competitividade
- Reforma e Recuperação da Rodovia es 334 que liga Vila Verde x ao Trevo Pancas x Alto Rio Novo, pois se
encontra em péssimo estado de conservação &nbsp;
- Reforma e recuperação da Rodovia ES 434 que liga Laginha x ao Trevo de Pancas x Ângelo Frechiani, pois se
encontra em péssimo estado de conservação. &nbsp; &nbsp;
- Reforma e recuperação da Rodovia ES 341 que liga Pancas x Ângelo Frechiani, pois se encontra em péssimo
estado de conservação
- No município de Colatina, mais precisamente no lado sul, o tráfego de veículos pelo centro da cidade poderia ser
amenizado com a construção de uma via de contorno semelhante ao realizado no lado norte
- Construção/duplicação da rodovia João Neiva (trevo BR101/259) x São Roque do Canaã: redução de distancia
entre municípios, redução valores de frete, Área de grande valor econômico e turístico
- Recuperação do asfalto pancas-franckiani
- Benefícios duplicação ES080, Mucurici, Montanha, Pinheiros, N. Venécia, São Gabriel, São Domingos do
Norte, Colatina, São Roque do Canaã, Santas Tereza, Leopoldina, Maria, Afonso Claudio
- Construção e asfaltamento da Rodovia Itaguaçu X Itaçu X Agrovila de Santa Julia. (Caminhos do Campo)

- Duplicação da rodovia ES080 de Mucurici até Afonso Claudio (trevo BR262) com construção da terceira ponte de
Colatina, anel viário entre bairro Honório Fraga X Bairro Acampamento
- Construção e asfaltamento da Rodovia Colatina X Córrego Senador X Barra Seca X Itapina (Caminhos do
Campos).
- Construção e asfaltamento da Rodovia Boa Bapa (Colatina) X Agrovila de Santa Julia (São Roque do Canaã)
- Construção da rodovia de São Roque do Canaã X Joao Neiva (TREVO BR 259/101) com aproximadamente 30
KM. Redução de distância em 60 KM de rodovias
- Construção do anel viário e da terceira ponte de Colatina Bairro Honório Fraga X Bairro Acampamento

- Construção de trevo na rodovia ES-137, Interseção do acesso a MOROBÁ
- Construção da Terceira Ponte de Colatina
- Peço a continuidade do asfalto da ES 446- itaimbé- pontal- Santa Joana- acampamento
- Asfaltar a estrada que liga São Gabriel da Palha até o Patrimônio São José
- Duplicação da rodovia de Colatina X Linhares X Pontal do Ipiranga X Santa Cruz, Vila do Riacho X ES010) X
Praia Grande X Nova Almeida Jacaraipe, Serra - ES (praça de pedagio a cada 50KM, valor R$1.00
- Reforma da rodovia que liga Alto Rio Novo e Mantenópolis. Reforma da Rodovia que liga Pancas ao Franqueane.
Melhorar os Acessos entre Pancas e Barra de São Francisco
- Construção do Trevo de acesso ao Polo Empresarial do Município de Baixo Guandu/ES – DER
- Melhorias da Estrada em Morobá, S. D. Norte. Encontra-se abandonada
- Manutenção das rodovias estaduais que interligam os distritos à Sede do Município de Baixo Guandu/ES e, por
consequência aos das cidades vizinhas
- Reforma e ampliação da rodoviária do município de São Gabriel da Palha
- Investir nas estradas que escoam as produções. Capacitação e conscientização dos produtores para produção
sustentável
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- Pavimentação da via que liga Sapucaia em Marilândia ao distrito de Novo Brasil em Governador Lndenberg, via
Paul de Graça Aranha, município de Colatina
- Recuperar e ampliar a Rodovia ES-080, trecho ligando Colatina à Marilândia

- Assumir a manutenção das estradas estaduais nos municípios
- Construção e asfaltamento da Rodovia Santa Tereza X Santa Leopoldina. Rodovia dos Imigrantes
- Melhorar o acesso a comunidade do Moroba, o trevo é um local com alto índice de acidentes, pelo amplo tráfego
de veículos pelas empresas que se encontram na região. mineração serraria, confecção
- Continuidade do asfalto da ES 446- itaimbé- pontal- Santa Joana- acampamento
- Pavimentação da rodovia que liga Colatina a Governador Lindenberg, via Cachoeira do Oito
- Conclusão da pavimentação da rodovia Colatna a Itaimbé, município de Itaguaçu
- Pavimentação da via que liga o bairro de Luiz Iglesias ao distrito de Itapina em Colatina
- Conclusão da pavimentação da via Ponte Fontenelli entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu a Fazenda
Galileia em Alto Mutum

Litoral Sul
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Realizar obras de recapeamento, construção de acostamento, e sinalização horizontal e vertical na ES - 146 que
liga a BR 101 até Alfredo Chaves. Obra em caráter de urgência.
- Ampliar a malha viaria ligando Castelo a Vargem Alta
- Asfaltar a ES 485 (parte ainda nao asfaltada no Município de Rio Novo do Sul).
- Realizar obras de pavimentação asfáltica da sede do município de Alfredo Chaves até a comunidade de Quarto
Território.
- Duplicar as rodovias
- Duplicar a BR 101 sul
DESAFIO: Outros
- Oferecer mais seguranças nas estradas e não passar a responsabilidade para empresas privadas
- Financiar a construção da rodoviária de Anchieta. Cidade com grande potencial turístico hoje não conta com
estrutura para receber os visitantes.

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias
- Acompanhar e cobrar junto ao governo federal as obras da Ferrovia Vitória-Rio - EF118.
- Incentivar o transporte marítimo e fluvial por cabotagem, balsas, catamarãs, construção de piers, desenvolver
pequenos aeroportos regionais, ferrovias estaduais, asfaltar rota do imperador em Sta Leop
- Incentivar o transporte ferroviário de pessoas, o ES podia fechar parceria com outros estados para mais ferrovias.
São mais seguras, desafoga as BR, reduzem acidentes
- Realizar obras de ampliação e manutenção da malha rodoviária, portos e ferrovias
- Implantação de terminal turístico para Navios
- A privatização dos modais são uma excelente alternativa para melhorar a qualidade logística. O investimento aqui
é essencial para o crescimento do estado, a logística move a econômia
- Fazer acompanhamento das ações PRF e DNIT sobre excesso de peso em veículos de carga para evitar
acidentes
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Realizar projeto de 3 faixas em cada sentido da terceira ponte
- Executar a obra do contorno de Jacaraípe - Serra; Executar o recapeamento da avenida Abdo SaadConstruir
o Faça Fácil em Laranjeiras no Município da Serra
- O contorno da Rodosol próximo ao bairro Condados necessita de sinalização, humanização com construção de
ciclovia e resolver a travessia irregular perigosa até a creche.
- Drenagem e pavimentação afaltica no trecho de apenas 4 KM que liga Buenos aires a Baia Nova
- Construção de um trevo que a Barra do Jucu merece desde da Construção da Rodovia do Sol, que tem em
Interlagos que é um bairro pouco populoso e a Barra do Jucu que sua imensa tradição ainda não tem
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- Manuntenção da Rod. ES 261 e ES 124 (Fundão x Praia Grande): limpeza de canaletas, pintura de faixas,
recolocar sinalizações e limpeza das margens da rodovia
- Recapeamento da avenida Abdo Saad em Jacaraipe - Serra

- Iniciar construção da 1ª etapa do BRT de transporte coletivo, em atenção no município da Serra
- Queria o asfaltamento da estrada que liga Terra vermelha a Rodovia do Sol, falta um pequeno pedaço que faz
muita falta pra aquela população...
- Muro de arrimo Rodovia José sete - rua Paulo Rodrigues - Tucum
- Levantamento das condições de rodagem e de segurança das rodovias capixabas, para publicação e
planejamento dos investimentos a serem realizados
- Mapeamento de estradas rurais do ES para identificar locais de interesse-postos de combustíveis, comércio,
pontos turísticos, serviços públicos-com resultados disponibilizados para bases públicas
- Estabelecimento de um programa de revitalização quadrienal da sinalização horizontal e vertical das rodovias
estaduais, com calendário anual publicado no PPA
- Implantação de um binário na rodovia do sol no bairro Itaparica (até a Embratel) visando a
urbanização/humanização da mesma e o consequente desenvolvimento do comércio na região.
- Concluir a Revitalização da Rodovia que liga Setiba à Rodovia Jones do Santos Neves - Guarapari , incluindo
Ciclovia, Recuperação de Pavimento, Sinalização e calçadas
- Adoção de corredores de ônibus em locais como a reta do aeroporto, e a construção de um elevado, na região do
cruzamento em Carapina na Serra, próximo ao supermercado são jose.
- Construir balanças para veículos de carga nas áreas de origens da cargas, para evitar que esses veículos
trafeguem com excesso de peso
- Inserir um fluxo único nas cincos pontes, exemplo fluxo único de vila velha para Vitoria das 06 horas da manha
ate as 09 horas para desafogar o transito nesse local
- Construção do Contorno da ES-261 em Fundão, ligando as estradas de Santa Teresa e Praia Grande
- Fazer a duplicação e a instalação de passarelas no trecho Jardim Limoeiro-Nova Almeida na ES 010
- Implantar uma rodoviária intermunicipal no município da Serra, com viagens para os sentidos Norte e Sul do
Estado, através de concessão ou parceria com a iniciativa privada
- Recuperação da ES-080 de Itacibá até Cariacica-Sede

- Construir abrigos de Ônibus na Rod. ES 261, pois no percurso há muitas crianças que ficam expostas ao sol e
chuva
- Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
- Iniciar a construção do Contorno do Mestre Álvaro no município da Serra
- Asfaltamento da Estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
- Proposta de Asfaltamento da Estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 Km
- Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km.
- Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
- Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km.
- Asfaltamento da via que liga Vista Dourada, Nova Campo Grande e estrada de Roda D'água em Cariacica-ES
- Promover o asfaltamento da Estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá (15 km)
- infraestrutura - 3º ponte- final da Rua da Marinha, que liga OlariaReurbanização da Avenida Jones Santos
Neves- BR 101 até a ponte do centro da cidade
- Revitalização da Avenida Jones Santos Neves ( trevo próx. a ponte de Guarapari, ambos os lados- Marina)

- Proposta de asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15km
- Proposta de Asfaltamento da Estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15km
- Asfaltamento da ES 388 - Amarelos a Jacarandá Instalação de antena de telefonia celular
- Construção da terceira Ponte em Guarapari ligando o bairro Itapebuçu ao Olaria
- Reurbanização da Av Jones dos Santos Neves em guarapari desde o trevo da Br 101 até o centro da cidade
- Asfaltamento da estrada es 388 de amarelos a jacarandá
- Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km. Para melhor trânsito da população. E para
facilitar a comunicação e a interação, a instalação de Antenas de operadora de celular
- 3ª ponte que liga final da Rua da Marinha a Olaria
- Asfaltamento da estrada es 388 de amarelos a jacarandá. Torre de celular
- proposta de asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
- Asfaltamento da Estrada ÉS 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
- Asfaltar Estrada ES388 de Amarelos até Jacarandá
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- Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15km
- Calçamento da estrada es 388 Amarelos e instalação de antenas de operadora celular
- Proposta de asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá (15 km)
- Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
- Asfaltar a es 388 de amarelo a Rio claro, para escoamento da produção local. Tb a instalação de antena .Levy de
Jesus Alves
- Proposta de asfaltamento da Estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15Km

- Proposta de Asfaltamento da estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
DESAFIO: Outros
- Concluir a obra de construção do Contorno de Jacaraípe na Serra. Criação do sistema de esgoto no Bairro de
Costa Bela e região na Serra
- Precisamos de convenio/recursos financeiro para realizarmos

Nordeste
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária

- Concluir o asfaltamento do municipio de Boa Esperança a São Mateus
- Reforma e ampliação da Rod ES 130 Nova Venecia a Pinheiros
- Concluir a pavimentação da Rod. ES 315, trecho Dilô Barbosa a São Mateus
- Término do asfalto da rodovia que interliga o município de Ponto Belo ao Município de Ecoporanga. A começar a
frente de trabalho no município de Ponto Belo-ES
- Pavimentação da estrada que liga São Mateus a Conceição da Barra e Itaúnas
- Complementação da rodovia BR 101 que liga Boa Esperança a São Mateus aproximadamente 24 km
- Melhoras a rodovia que leva os municípios de Pinheiros a Nova Venécia

- Término da Rodovia ES 315, que liga os Municípios de Boa Esperança à São Mateus
- Término da Rodovia ES 315, que liga os Municípios de Boa Esperança a São Mateus.
- Finalizar o asfalto que garante o acesso direto Boa Esperança à São Mateus
- Cocluir o asfalto que liga Boa Esperança a São Mateus
- A cidade de Pedro Canario existe muitas ruas sem calçar...bairros sem saneamento basico. e muitos risco de
acidente na br 101... por falta da duplicação da BR
- Asfalto na rodovia que liga o distrito de Itamira, Ponto Belo, ao Município de Pinheiros, passando pelo distrito de
são João do Sobrado
- Asfalto da rod. que interliga o interior de Ponto Belo ao Mun. de Nova Venécia. começando no dist. Itamira em
Ponto Belo-ES, passando pela comunidade dos dalmasios
- Melhorar os acessos ao interior, cobrar mais duramente o termino da duplicação da BR 101, investir em uma
Rodovia litorânea no norte do estado, valorizando as praias
- Finalizar pavimentação da ES 315
- Pavimentação e asfaltamento da ES 010, trecho Pontal do Ipiranga ao Terminal Norte Capixaba, em Campo
Grande, município de São Mateus
- Pavimentação asfáutica da Rodovia Estadual que liga o Município de Jaguaré a Vila Valério

- Construção da ponte no distrito, Estrela do Norte, município de Ponto Belo ES, que interliga vários Municípios, e
trás desenvolvimento ao Estado.
- Revitalização da rodovia Nova Venécia x Montanha
- Pavimentação e Asfaltamento do trecho Nativo ao Terminal Norte Capixaba, em Campo Grande, em São Mateus
- Realizar o asfaltamento da Rodovia entre os municípios de Jaguaré e Vila Valério.
- Revitalização e ampliação da Rodovia que liga Pinheiros X Boa Esperança X Nova Venécia
- Realizar o asfaltamento do município de Pinheiros ao distrito de São João do Sobrado
- Conclusão do alfalto q liga Boa Esperança à São Mateus, p q possa incentivar a instalação de empresas em
nosso municipio, com isso abre-se as portas p a geracão de emprego ao cidadão esperançense
- Conclusão do alfalto q liga Boa Esperança à São Mateus, p q possa incentivar a instalação de empresas em
nosso municipio, com isso abre-se as portas p a geracão de emprego ao cidadão esperançense
- Implantação do asfalto que liga a rodovia ES 130 ao distrito de São João do sobrado e itamira.
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Noroeste
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Ampliar a infraestrututra rodoviaria, implantação da rodovia Ecoporanga x Ponto Belo, conclusao da obra no
trecho Imburana x Ponto Belo.
- Pavimentação asfáltica do trecho que liga São José de Mantenópolis, Santa Luzia de Mantenópolis até
Caichoerinha de Itaúnas de Barra de Sao Francisco
- Pavimentação asfáltica ligando Alto Rio Novo e Mantenópolis a Barra de São Francisco, passando por Santa
Luzia de Mantenópolis e Cachoeirinha de Itaúnas em Barra de São Francisco.
- Recapeamento do asfalto que liga Mantenópolis a Alto Rio Novo
- Ampliação do asfalto da BR 320 Ecoporanga X Ponto Belo
- Pavimentação e Revitalização da Avenida Vitória, em Nova Venécia
- Conclusão do asfalto Ecoporanga x Ponto Belo. Trecho Cotaxe x Ponto Belo
- O asfaltamento da BR es 320 do distrito de Imburana ao Município de Ponto Belo, para trazer desenvolvimento e
escoamento da produção destes municípios como: Rochas ornamentais, gado, café, leite etc
- Concluir o asfaltamento do distrito de Joassuba à nova Venécia. Assim trazendo desenvolvimento, escoamento e
oportunidade as famílias agricultura
- Pavimentação asfáltico do trecho que liga Joassuba a Nova Venecia
- Pavimentação de uma rodovia que liga Ecoporanga a Ataleia MG
- Pavimentação da Rodovia Patrimônio da Penha x Patrimônio do XV, em Nova Venécia
- Reformar estradas, construir os calçamentos
- Venho por meio deste salientar a necessidade de melhorias para a estrada que liga Nova Venécia a Pinheiros. A
estrada não possui acostamento, é mal sinalizada e está inteiramente cheia de buracos
- Pavimentação das Avenidas do bairro Aeroporto, município de Nova Venécia. Secretaria Municipal de
Planejamento - Prefeitura de Nova Venécia
- Pavimentação da Rodovia que liga o Patrimônio da Penha x Santo Antonio do XV, interior de Nova Venécia.
Secretaria de Planejamento - Prefeitura de Nova Venécia
- Pavimentação e Revitalização da Avenida Guanabara, Centro de Nova Venécia. Prefeitura de Nova Venécia Sec. Planejamento
- Pavimentação da Avenida principal e outras vias do bairro Aeroporto, em Nova Venécia

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

- Investir nas ferrovias que é um meio mais econômico de transporte tanto para deslocamento humano quanto
para transporte em geral tirando o trânsito pesados das rodovias
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Asfaltamento do trecho que liga o município de Rio Bananal ao Município de Governador Lindemberg (via Viúva
Campo)
- Revitalização e Ampliação da Rodovia João Calmon, que liga o Município de Linhares a Rio Bananal

- Asfaltamento do trecho que liga a sede do Município de Rio Bananal a Panorama. (06 km) Obs.: Já possui
projeto.
- Asfaltar a rodovia ES-360 que liga rio bananal a gov lindenberg 13km
- Asfaltamento da ES-360 que liga Rio Bananal X Governador Lindenberg, com percurso total de 13KM
- Asfaltamento do trecho que liga Rio Bananal a Governador Lindemberg (via Viúva Campo)
- Revitalização e ampliação da Rodovia João Calmon, que liga o município de Linhares ao município de Rio
Bananal
- Asfaltamento das regiões litorânea, pois assim vamos avançar e ampliar o turismo nas regiões e também atrair
novas industrias para essas localidades
- Asfaltamento do trecho que liga Rio Bananal a Governador Lindemberg (via Viúva Campo)

- Revitalização e ampliação da rodovia João Calmon que liga Linhares a Rio bananal
- Asfaltamento da Rodovia que Liga Linhares a Povoação, via beira Rio
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- Conclusão da Obra de pavimentação da ES 446 que trará crescimento a região, tanto para agricultores quanto
para as cidades interligadas. restam apenas 17km
- Asfaltamento caminhos do campo ES-360 que liga Rio Bananal X Governador Lindenberg, 13 km de distancia

- Asfaltar a rodovia que liga Rio Bananal X Governador Lindenberg ES-360, é muito fluxo de veiculos no local de
apenas 13km, muita poeira e buracos
- Resolver o gargalo de trafego na rodovia BR 101 com ações mais enérgicas junto a empresa detentora
concessão, que se cumpra o contrato original

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar e qualificar a infraestrutura rodoviária
- Asfalto do centro de Laranja da Terra ate o Distrito de Sobreiro se possível estender ate Baixo Guando.
- Restauração da pavimentação do trecho que liga Sede a ponte do rio Jucu. Trocar a pavimentação de asfalto que
está deteriorado. Anel viário para fluxo de caminhões, sinalização Detran para distritos
- Os moradores do interior do municipio, sofrem com as estradas que ligam o distrito de Sobreiro a Laranja da
Terra, são 15 km de estradas de chão, sendo essa região agricola, com a maior tramitação
- Ponte para desvio de transito de carga pesada do centro da cidade de Laranja da Terra.
- Pavimentação do trecho da ES 165, que liga Laranja da Terra à Baixo Gundu, visando o interligamento da BR
259 à BR 262 criando assim melhor logística e interligando o Vale do Rio Doce ao Sul do Estado
- Asfaltamento da estrada que sai de Biriricas-Domingos Martins passando pelo Boqueirão do Thomas,Tirol até
Santa Leopoldina. É uma rota muito utilizada pelos feirantes e pequenos agricultores
- Construção do asfalto de Serra Pelada - Afonso Cláudio À Itarana-ES
- Aumentar e melhorar as vias do interior
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Meio Ambiente e Agricultura
Caparaó
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado
- Desburocratizar o programa reflorestar e fiscalizar a implantação dos recursos
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas
- Elaborar projeto e captar recursos a curto prazo para construção de barragem em Muniz Freire, município
duramente castigado com a crise hídrica dos últimos anos
- Minha proposta, é uma ajuda de custo aos produtores rurais que cuidam das nascentes e áreas de preservação,
em suas propriedades, sendo um meio de incentivar a preservação
- Investimento no reflorestamento das nascentes do entorno do Caparaó e margens do rio que forma a Bacia
Itabopoana como também, limpeza do rio em todo seu percurso dentro do município de D.S.Lourenço
- Ampliar o projeto aguas e paisagens tambem para a zona rural, pois nossa água que abastece a cesan vem da
zona rural

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água
- Investimento na área ambiental em infraestrutura para as secretarias de meio ambiente no apoio a
municipalização do licenciamento para as fiscalizações e materiais mais adequados e veículos
DESAFIO: Outros

- Instalação na região de centro de pesquisa e desenvolvimento da agricultura melhor adaptada as condições de
clima e solo
- Programas sociais para os agricultores e melhorar a estrutura dos orgãos competentes para assistência técnica e
fiscalização agropecuária
- O Governo teria que investir mais em nosso meio ambiente, através de fiscalizações e punição para quem vier
descumpri as leis postas
- Fortalecimento das instituições públicas, especificamente as autarquias vinculadas as Secretarias de Meio
Ambiente e Agricultura, sendo Iema, Incaper e Idaf
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária
- Ter melhor apoio com a agricultura familiar com projetos para renda familiar
- Bom eu gostaria que houvesse mais apoio com as associações familiares e de produtores rurais e cooperativas,
pois esta sendo esquecida pois esta tendo pouco apoio nesse meio governamental
- Proporcionar aos agricultores e pecuaristas diversificação agrícola e pecuária, para assegurar os jovens, no
campo e na cidade. Oferecendo cursos e recursos financeiros para esta diversificação
- Realizar investimento de maneira contínua em assistência técnica pública de qualidade, para que os agricultores
consigam implantar técnicas de sustentabilidade, melhorando a qualidade de seus produtos
- Trazer Telefonia móvel para o distrito de Mundo Novo, pois a localidade já se faz com muita necessidade do
mesmo

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado
- Transformação da rampa de voo livre de santa teresa em área de proteção ambiental
- Realizar a construção de um parque sustentável na zona urbana da Sede do município de Santa Maria de Jetibá
para proporcionar mais qualidade de vida à população e proteger APPs na área urbana

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas
- Valorizar o produtor cuja propriedade possua e preserve mananciais e nascentes que fazem parte da Bacia do
Santa Maria da Vitória
- Recuperação das nascentes da cabeceira do rio Bonito

- Desenvolver programas para custear a manutenção e recuperação de nascentes e cursos hídricos degradados
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- Priorizar reflorestamentos em áreas de recarga hídrica, reflorestamento de nascentes são importantes,mas se
não houver "água na caixa dágua, não haverá água na torneira"
- Incentivo financeiro aos produtores rurais dessa regiao que ja tem suas reservas florestais preservando os
recursos hidricos dessa região
- Reforma do ETA da cidade de Itarana/ES

- Reforma do canal de capitação de água bruta da cidade de Itarana/ES
- Construção de Barragem no município de Itarana
- Incentivo e contrapartida do Estado e da Região da Grande Vitória quanto a preservação das nascentes e
conservação do Rio Santa Maria da Vitória
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária
- Destinação do asfalto Caminho do Campo para o município de Itaguaçu, em especial as comunidades de
Laginha, Sobreiro e Santa Rosa
- Promover aumento da rede de telefonia rural para os agricultores da Região Central Serrana

- Ampliação do programa caminhos do campo para santa maria de jetiba ES
- Isentar os agricultores familiares de santa maria de jetiba e de todo o estado da cobrança pelo uso da água para
produção de alimentos e discutir amplamente o asunto com toda a sociedade
- Aumentar o investimento para novos mercados para os agricultores familiares aproximando o agricultor do
consumidor final
- Ampliar no município o programa Caminhos do Campo (asfaltamento)
- Reforma do projeto caminhos do campo na comunidade de Alto Santo Antonio em Santa Teresa
- Reativar o programa Caminhos do Campo.

- Ampliação do projeto Caminhos do Campo da comunidade de Várzea Alegre até Itaguaçu ou Várzea Alegre até
Córrego Frio
- Asfaltamento no caminho do campo em Santa Maria de Jetibá
- Caminho do campo Praça Oito a Pedra da Onça (4 Km)
- Instalação de telefonia movel rural em Itaguaçu, na comunidade de Alto Lage, por ser um ponto estratégico e
abranger varias outras comunidades
- Apoio às agroindústrias rurais, por meio do apoio às prefeituras municipais para implementação do Selo de
Inspeção Municipal
- Projeto caminho do campo na comunidade de Nova Valsugana
- Reforma do projeto Caminhos do Campo da Sede até a comunidade de Alto Santo Antônio
- Reforma do projeto Caminhos do Campo na Comunidade de Alto Santo Antônio até a Sede
- Ampliação dos Caminhos do Campo na região de Várzea Alegre até Córrego Frio
- Recuperação de 7 km e Construção de 5 km - Trecho Santa Teresa X Aparecidinha até cabeceira do Rio Claro
- Manutenção das vias do Caminho do Campo - Localidades de Tabocas, Alto Santo Antônio e Aparecidinha no
Município de Santa Teresa
- Implementar o programa Caminhos do Campo no Circuito Caravaggio em Santa Teresa, tendo em vista a
importância desse Circuito para o turismo do município
- Valorizar os profissionais que atuam na área de extensão rural para que haja condições adequadas destes
executarem suas ações
- Estimular a produção de alimentos nas pequenas propriedades com incentivo de redução de impostos estaduais
solicitando contrapartida dos mesmos para demonstrar que os incentivos trouxeram retorno
- Ampliação do projeto caminhos do campo da comunidade de Varzea Alegre à São Paulo do Rio Perdido em
Santa Teresa
- Projeto Caminhos do Campo até a comunidade de 15 de Agosto, no distrito de 25 de Julho
- Caminho do campo de Itarana ao triunfo
- Ampliar o atendimento ao município de Santa Maria de Jetibá com o programa caminhos do campo,
considerando que a município é o maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado
- Fomentar, através de cursos e consultorias, o plantio e desenvolvimento da atividade de produção de Flores.
Trata-se de um produto de alto valor agregado e adequado em termos logísticos para a região
- Iluminação de ruas públicas na comunidade de Aparecidinha
- Manutenção nas vias do Caminho do Campo nas localidades de Tabocas, Alto Santo Antônio e Aparecidinha, no
Município de Santa Teresa
- Reforma das outras vias caminhos do campo existente no municipio de santa teresa
- Pavimentação via projeto Caminhos do Campo da estrada de nova valsugana /baixo tabocas até tabocas,
interligando essa micro regiao a outros caminhos do campo
97

- Aumentar a fiscalização e promover a substituição de pastos com erosões para área de vegetação nativa, depois
quando voltar o equilíbrio ambiental volte gradativamente a área de pastos com critérios
- Almento de Assistência técnica para agricultura e meio ambiente.

- Caminho do campo da Praça Oito a Pedra Onça.(4km)
- Para 2018 Caminho do campo do Rizzi para Santa luzia. Kilinhos
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos
- Fortalecer o sistema de defesa civil na região de Sta. Maria de Jetibá, de forma a uma maior resiliência da
sociedade
- Dotar a região com meios de alerta a desastres naturais mais eficaz (sirenes), haja vista o histórico da região e a
presença de uma grande represa, situada acima do município

Central Sul
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas
- Construir barragens e reservatórios p reter e acumular águas no período chuvoso e distribuir no período de secas
e estiagem
- Estudo para construção de grandes barragens em pontos estratégicos visando dar sustentabilidade ao
abastecimento de água nos períodos de crise hídrica
- Política de segurança hídrica. Avaliação de alternativas de captação de água para o cenário de crise hídrica
DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- A fiscalização ambiental e gestão do uso e ocupação do solo no ES está um caos. Tornar a gestão mais eficiente
com ações de fiscalizações efetivas
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos
- Fortalecer as Defesas Civis nos municípios, obrigando sua estruturação

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado
- Ampliar o número de propriedades atendidas com o programa reflorestar
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas
- Construção de barragem para a sede do município de Pancas
- Construção de quatro (4) represas no Rio Doce, servindo estas para armazenar água e rodovia de veículos e
pessoas entre as margens reflorestamento e construção de muros nas margens, dessassoreamento
- Construção de represas no Rio Santa Maria entre São Roque do Canaã X Colatina, a cada 10 KM, para
armazenamento de agua, construção de muros e reflorestamento nas margens, dessassoreamento
- Priorizar os reflorestamentos das áreas de recarga hídrica, recuperação de nascente é importante, mas se não
houver "água na caixa dágua, não haverá água na torneira"
- Subsídios para os pequenos produtores construírem suas barragens
- O governo deve fomentar a participação dos usuários na gestão das águas para que estes auxiliem na execução
e fortalecimento da política de recursos hídricos visando uma distribuição mais justa destes
- Disponibilizar recursos para construção de pequenas barragens nas propriedade rurais do estado, disponbilizar
recursos para construçoes de caixas secas nas propriedade rurais
- Conscientização dos agricultores para um melhor Uso da Água
- Retirada do esgoto dos rios
- Conscientização dos agricultores para um melhor Uso da Água
- Criar mecanismo para construção de barragens de pequeno porte para contenção de água pluvial
- Que seja realizada obras de macrodrenagem no município de Colatina, abrangendo os Bairros São Silvano e
Carlos Germano Nauman, bem como para os Bairros de Maria das Graças e Barbados
- Atender os pequenos produtores rurais dos municípios de cabeceira com caixas secas, buscando assim
abastecer os lenções freiráticos e contribuindo com a bacia do Rio São José
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- Reservas para a água da chuva. Participação maior do ES nos eventos para a preservação do Ambiente,
inclusive participação na RIO+20
- É necessário discutir medidas e soluções voltada para a conscientização da sociedade e definir propostas para o
aproveitamento da água da chuva

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água
- Desenvolver convênios com os municípios para facilitar os licenciamentos de impacto local, ou atividades de
baixo impacto ambiental
- Interiorizar os sistemas de outorga e ou de cadastro para obtenção de certidão de dispensa de outorga de uso de
recursos hídricos
- Ampliar a equipe da AGERH que análisa as solicitações de outorga de uso recursos hídricos
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária
- Aquisição de terras, através do Crédito Fundiário e INCRA, para incentivar a agricultura familiar
- Implantação do caminho do campo na localidade Córrego Zé Chico, Alto Rio Novo
- Investir na comunicação rural, através da instalação de torres para celulares e internet
- 12Km de Caminhos do Campo de São Gabriel da Palha ao Patrimônio São José

- Auxiliar os Municípios a manter as estradas rurais garantindo a melhoria da qualidade de vida, transporte de
mercadorias e desenvolvimento no campo; construção de pequenas barragens e caixas-secas
- Rodovia asfáltica (caminhos do campo) na região que liga o Município de Águia Branca a São Gabriel da Palha,
melhorando assim o transporte de nossa produção agrícola, agropecuária, granito e demais
- O Municipio de São Gabriel da Palha necessita de investimentos voltados para melhoria da infra estrutura rural,
com programa Caminhos do Campo, de forma a garantir escoameamento da produção agricola
- Estimular a criação e apoiar projetos já existentes que façam a integração entre meio ambiente, agropecuária e
economia, baseados nos princípios da Agroecologia e Economia Solidária
- 12Km de Caminhos do Campo de São Gabriel da Palha ao Patrimônio São José, estendendo 4km para atender
aos moradores e ao ponto turístico do Parque da Ilha
- Caminhos do campo
- Caminhos do campo
- Apoiar os municípios com recursos para montagem de patrulhas mecanizadas para atenderem as infra estruturas
de viárias
- Programa caminho no campo com a pavimentação da via que liga o bairro Gordiano Guimarães ao Patrimônio do
Moschen, São João Pequeno em Colatina
- Melhoria na qualidade da produção leiteira do estado por meio de investimentos em tecnologia e de pessoal
qualificado, principalmente no Idaf e Incaper
- Mais técnicos do incaper e com melhor estrutura para voltar a atender mais agricultores nas propriedades
- Fortalecer o Incaper para ajudar ainda mais a agricultura com pesquisa e extensão rural, levando conhecimento
para a produção com sustentabilidade, sendo isto a resolução de todos os desafios citados
- Obra de pavimentação do trecho de acesso à Rapa do Monjolo no Município de Baixo Guandu/ES (Projeto
Caminhos do Campo – aprox.. 7,8 km)
- Inserir recursos para fortalecimento das associações de produtores rurais através do funfo da de fortalecimento e
apoio a agricultura familiar. Recursos para infra estrutura viária em estradas rurais
- Retornar o programa caminhos no campo com pavimentação do trecho no município de Colatina, saindo da BR
259 (IFES Itapina) sentido a São Pedro Frio, chegando a Alto Mutum, no município de Baixo Guandu
- Para uma agricultura familiar consolidada é necessário servidores capacitados para auxiliar o homem do campo e
assim garantir uma economia forte e promissora
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos
- Fixação da foz do rio cricare
- Criar grupo de intervenção em entidades públicas e privadas envolvidas em desastres ambientais, visando
reparação de danos ambientais, econômicos e sociais causados à comunidade local
- Fixação da Foz do Rio Cricaré em Conceição da Barra
- Recuperação de áreas degradadas objetivando para a diminuição do assoreamento dos rios
- Recuperação de áreas degradadas, para evitar assoreamento dos rios.
- Fixação da foz do Rio Cricaré
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Litoral Sul
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária
- Estimular a estruturação de associações de produtores familiares e com isso fomentar concessão de maquinários
e apoio técnico a fim de dotar de autonomia esse público
- Fomentar as patrulhas mecanizadas dos municípios afim de construir e conservar estradas nas propriedades
rurais, construção e manutenção de pequenas barragens e caixas secas, entre outros
- Oferecer mais apoio financeiro e estrutural aos órgãos estaduais ligado ás atividades agrícolas como o INCAPER
e o IDAF para auxiliar os produtores rurais
- Explorar o potencial da Agricultura Familiar
- Ampliar o programa de compra direta da agricultura familiar
- Apoiar o fortalecimento da agricultura de base familiar e orgânica no Estado como fator de qualidade de vida da
população

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos
- Engorda e reurbanizacao da ORLA DE PIÚMA.
- A nossa cidade está pedindo socorro, o mar já invadiu boa parte do asfalto, a orla está destruída e abandonada,
várias ruas sem calçamento que quando chove várias casas ficam ilhada

Metropolitana
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado
- Promover a recuperação de nascentes para evitar a escassez de água.
- Firmar,com proprietários de áreas rurais improdutivas, contratos de arrendamento florestal, em que o valor do
arrendamento é pago regressivamente após a formação da floresta, conforme o prazo
- Concessão de apoio financeiro e técnico para titulares de propriedades rurais que autorizarem ou promoverem a
formação de matas ciliares, durante e após a formação da floresta
- Maior cobertura florestal aumenta a oferta hídrica. Leis mais rigorosas e aplicação dura da mesma para emissão
de poluentes atmosférico e das águas
- Fornecer mudas de árvores nativas da mata atlântica para quem se dispor a reflorestar
- Implantação da unidade de conservação parque natural municipal de Jacarenema
- Recuperação dos manguesais de Guarapari que estão acabando e sumindo com as invasões
- Aumentar o espaço das unidades de conservação e unidades permanentes com desapropriação de áreas e
reflorestamento.
- Visar a aplicação de projetos de conservação de áreas, como o projeto aplicado na orla Praia da Costa-Itaparica
para regeneração da restinga, isso poderia servir para o Parque Paulo César Vinhas
- Criação de novos parques ambientais na Grande Vitória, tornando-os pontos turísticos. Além de despoluir o Rio
Jucu em sua totalidade, com o intuito de torna-lo a pratica de esportes radicais
- Aumentar a fiscalização para evitar que novas áreas sejam desmatadas

DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas
- Criação de represas para armazenamento de água, e direcionamento dos recursos para a população em estado
crítico. Obrigar a Samarco para reestruturar a região afetada pela catastofre
- Elaborar uma agenda de projetos para a recuperação da Bacia do Rio Jucu

- Construção da barragem de Piapitangui em Cariacica. Revitalização e construção do parque linear do Rio
Formate entre os municípios de Viana e Cariacica. Revitalização do Córrego Ribeira em Viana - ES
- Construção da Barragem de Caapitangui, Dragagem do Córrego Formati, Dragagem do Córrego Ribeira
- Identificar, recuperar e proteger as nascentes da cidade de Cariacica
- Construção de represa/barragem para acumulo de água para a região de Guarapari e entorno
- Realizar o mapeamento das bacias hidrográficas do Estado, identificando as propriedades rurais que não
constituíram matas ciliares junto aos rios, para publicação e elaboração de programa de governo
- Garantir a preservação das áreas de nascentes e e preservação permanente, fortalecer as associações de
catadores e a contratação da população de rua nas mesmas e divulgas e cuidar dos quilombos
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DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água

- Melhorar a qualidade do ar
- Fortalecimento dos órgãos ambientais e de seu corpo técnico para atuarem com maior eficiência no
licenciamento ambiental bem como na fiscalização das atividades ambientais
- É necessaria a melhoria na gestão do Iema, e na estrutura do licenciamento inclusive qualificação e valorização
do servidor.
- Identificação e eliminação de tubulações de esgoto que lancem efluentes nos rios e outros corpos d'água com a
ligação à rede urbana, quando houver, ou a construção de fossa séptica
- Melhorar a qualidade do ar
DESAFIO: Outros

- Construção parque exposição, construção Barragem, Pavimentação de estradas vicinais
- Instalação de Operadoras de Celular em Rio Claro
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

- Promover a dinamização da produção nas propriedades rurais
- Caminhos do campo: Asfaltamento da estrada de Amarelos a Jacaranda ES 388
- Caminhos do campo , secretaria de agricultura do ES 14km ligando BR 101, na altura do KM 318 de amarelos a
jacaranda , que liga Viana a Bahia nova Rodovia ES 388
- Oferecer crédito ao médio produto rural mediante compromisso de preservação dos mananciais e integrar esses
produtores ao mercado internacional de crédito de carbono
- Pavimentação das estradas do interior de Guarapari. Santa Luzia
- Asfaltamento da estrada de Barro Branco
- Caminhos do Campo : Asfaltamento da estrada Amarelos a Jacaranda ES388
- Conservação e manutenção de estradas, construção e adequação de barragens, proteção de nascentes,
patrulhamento rural na safra de café (polícia militar). OBS.: barragens e estradas já em andamento
- Promover cursos de capacitação para o uso sustentável das propriedades rurais
- Incentivar o manejo de culturas que retiram menos água e nutrientes do solo
- Estimular a produção de produtos organicos nos pequenos produtores e aumentar a oferta de feiras livres que
comercializam esses produtos, se possível concedendo subsídios para o custeio
- Instalação de antenas de operadora de celular

- Fomentar parceria entre a Embrapa e Incaper para levar maior eficiência ao campo
- Valorização do homem do campo através de recursos/ investimento para aplicação e implementação de novas
técnicas na agricultura
- Asfaltamento da Estrada ES 388 de Amarelos a Jacarandá 15 km
- Instalação de Antenas de Operadora de celular em Vargem Fria, Rio Claro e Jacarandá
- Asfaltamento da Estrada ES 388 d Amarelos a Jacarandá - 15 km
- Construção do Caminhos do Campo de São Paulo de Biriricas em Viana, ligando BR 262
- Instalação de antenas celular na região de Rio Claro e Vargem Fria zona rural de Guarapari
- Promover a instalação de Antenas de Operadora de Celular para a região de Rio Claro, local onde atuam 2
escolas

DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos
- Criar grupo de intervenção em entidades públicas e privadas envolvidas em desastres naturais, visando
reparação de danos ambientais, econômicos e sociais causados à comunidade local
- Engordamento da orla de meaipe

- Meio ambiente equilibrado
- Promover projetos que envolva grandes empresas e a população para que todos possam contribuir com uma
cidade melhor. Ser mais rígido com a limpeza da cidade
- Implantar comitê de investigação e acompanhamento de desastres naturais formado por servidores públicos de
carreira e representantes da sociedade civil, apresentando os resultados do trabalho semanal
- Fortalecimento do IEMA e suas competências, sem interferência política
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- Executar a recuperação da Orla de Meaipe - Guarapari com o engordamento da faixa de areia e construção de
estruturas de contenção do avanço do mar

Nordeste
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado
- Reforçar os investimentos e parcerias com agricultores para reflorestamento de encostas e outras áreas
degradadas
- Fornecer mudas de árvores nativas para os agricultores e pecuaristas para plantio em áreas degrada para o
plantio de culturas e pecuária. Cria Lei obrigação de plantio de árvore em pasto
- Reforçar o projeto Reflorestar, tendo em vista que os produtores rurais estão mais preocupados em preservar o
meio ambiente; Investir na Educação Ambiental das escolas
- Fortalecimento dos municípios com infraestrutura e capacitação e tecnologia, com vista a municipalização da
gestão ambiental dos impactos local, melhor distribuição dos projetos de recuperação ambiental
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Projeto Estrutural da Barragem no Rio Itaúnas próximo a ponte da Br101, uma obra que trara o desenvolvimento
econômico e social de Pedro Canario. Além de favorecer o abastecimento de água a população
- Criação de um plano de recuperação da bacia do Rio São Mateus (Cricaré), com ampliação e conservação da
cobertura vegetal às margens do rio e afluentes, em todos os municípios cortados pela bacia.
- Construção de barragens para estocagem de água para consumo humano, animal e agrícola, condição
necessária e razão da deficiência hídrica
- Construção de pequenas barragens ao longo dos Rios do Norte e Cricaré, como forma de retenção da água para
consumo e irrigação, sem causar grandes impactos ambientais
- Fixação da foz do rio cricare
- Fixação da foz do Rio Cricaré
- Desenvolver Campanhas de estímulo à conservação da cobertura florestal e preservação das nascentes
- A agricultura é a base da nossa economia. Passamos por uma seca terrível nos últimos anos. Portanto, gostaria
que tivéssemos mais investimentos na construção de barragens para os agricultores
- Fixação da boca da barra, reestabelecendo a navegabilidade, com a consequente recuperação da atividade
pesqueira
- Realizar estudo dos recursos hidricos disponíveis para disponibilizar agua de qualidade a toda a população
- Construção de barragens
- Realizar parceria entre os produtores rurais e as secretarias de agricultura e meio ambiente para a preservação
da água com reflorestamento e construção de barragens
- Investimento em reservas de grande porte com um projeto de redistribuição da água para todo o extremo norte
alimentando os pequenos rios e córregos que sofrem na estiagem
- O Estado deve elaborar em parceria com os produtores rurais a projetos de agroreflorestamento para que se
aumente a produção de água nas cabeceiras dos rios e atenda, também, a produção de alimentos
- Aumentar a cobertura vegetal e a preservação de nascentes, para possibilitar o aumento da produção de água
nos mananciais, através do aumento de recursos de Programas como Reflorestar
- Desenvolver um projeto de Educação Ambiental através de palestras, seminários, ações para recuperação de
áreas verdes e nascentes da região, em parceria com as escolas e a comunidade
- Construir pequenas barragens nos rios do norte e cricaré. a cada 10km em pontos estratégicos até onde o rio
deságua
- Construção de Barragem no Córrego Montanha para garantir o abastecimento da população da Sede de
Montanha
- Fazer planejamento nos rios das regiões sobre a seca e salinização dos mesmos, criando barreiras, percebendo
o leito, estando baixo, a água do mar não venha a salinizar afetando a população

DESAFIO: Melhorar a qualidade do ar e da água
- Apoiar e dar condições de estruturar os espaços que foram reservados para conservação do meio ambiente nas
regiões municipais , principalmente nas cidades , como São Mateus e outras no ES.
DESAFIO: Outros
- Conscientizar toda População para uma vida de qualidade para todos
- Meios de conscientização para uma qualidade de vida eficaz
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DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

- Viabilizar práticas agropecuárias, a segurança na zona rural nas colheitas do café, o apoio a assistencia tecnica
rural, rodovias estadual e caminho do campo
- Implantar Caminhos do Campo no trecho que liga o Distrito de Barra Seca Velha (antiga BR 101) ao Centro da
cidade de Jaguaré
- Minha sugestão e que o governo criar um mecanismo, para ajudar os produtores a escoar sua produção,
acabando com o intermediário do produtor ate os supermercados
- Construção do asfalto caminhos do campo, do trecho que liga o distrito de Itamira em Ponto Belo ao distrito de
Itapeba, Ecoporanga ES. Região de grande potencial turístico.
- Construção do asfalto caminhos do campo, do trecho que liga o distrito de Itamira em Ponto Belo ao distrito de
Itapeba, Ecoporanga ES. Região de grande potencial turístico
- Promover, fomentar, investir e trabalhar em ações, meios e programas que proporcionem melhorias nas
condições de vida da população rural
- Caminhos do campo...No município de Boa Esperança, do patrimônio de Bela Vista até a comunidade de
Cruzeiro, onde fica a Associação de Pequenos Agricultores da Região de Bela Vista. = 4 km
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos
- Fixação da foz do Rio Cricaré em Conceição da Barra
- Fixação da Foz do Rio Cricaré em Conceição da Barra
- Fixação do Rio cricare para resolver vários problema da nossa , turismo, pesca, agricultura assim gerando
emprego e renda para região, e resolver o problema da salinidade da água da região
- Analise da foz do rio cricaré em Conc. da Barra e obra estrangulamento da foz. Há 30 anos a largura da foz do rio
era de aproximadamente 150 metros de largura,hoje são 600 metros - água salgada
- fixação da foz dom rio cricare conceição da barra
- Solicito autorização para rubrica do PPA para atividades de Defesa Civil na região
- Reestabelecimento da Foz do Rio São mateus, modificada efeitos adversos e inesperados, provocados por
oriundos dos impactos regionais
- Fixação da boca da barra, foz do Rio São Mateus/Cricaré, reestabelecendo a navegabilidade evitando erosões,
alagamentos e principalmente resgatando a atividade pesqueira
- A fixação da foz do Rio Cricaré pode recuperar a economia barrense, através do setor pesqueiro, solucionar a
questão da salinidade da água de São Mateus e conter o desbarrancamento das margens do rio
- Fixaçao da foz do rio cricare

- Projeto de fixação da foz do Rio Cricaré, uma intervenção que poderá recuperar a economia barrense, a indústria
pesqueira e até resolver a questão de salinidade da água que abastece nossas residências
- Fixação da Foz do Rio Cricaré deverá ser a prioridade do governo estadual, ante aos inúmeros benefícios
- Participe da definição do *Orçamento do Governo Estadual 2018*! Mobilize e divulgue o *Projeto de Fixação da
Foz do Rio Cricaré*, uma intervenção que poderá recuperar a economia barrense, a indústria
- *Projeto de fixação da foz do Rio Cricaré*, uma intervenção que poderá recuperar a economia barrense, a
indústria
- Para o desenvolvimento da região depende da a fixação da Foz do rio cricare. Turismo, pesca, meio ambiente,
agricultura geração de emprego e renda.vamos conseguir reter mas água doce no Rio.
- Fixação da foz Rio Cricaré - Projeto de barragem do Rio do Norte
- Melhorar a fixação da foz do rio cricare
- Fixação da foz do rio cricaré
- Fixação da Foz do Rio Cricaré em Conceição da Barra
- Obra de Fixação da Foz do Rio Cricaré (Conceição da Barra)
- Fixação da Foz do Rio Cricaré
- Conclusão da 2ª etapa da obra de contenção da erosão na Praia de Guaxindiba - projeto já está pronto
- Fixação da foz do Rio Cricaré. Erosão provocou abertura de mais de 600 metros de canal. Salinização e fim da
pesca, mais de 3.000 famílias sem empregos. Comunidades ameaçadas
- Fixação da foz do Rio Cricaré

- Fixação da foz do rio cricaré

Noroeste

103

DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

- Ciar uma central e banco de mudas e sementes, para fortalecimento da fruticultura e plantio de mudas nativas
- Reflorestamento das nascentes do Rio Itaúnas
- Criação de órgão ambiental para cuidar especificamente das florestas e águas do Estado do Espírito Santo,
SUGESTÃO: Instituto de Florestas e Águas do Estado Espírito Santo-Inflora, Ligado a SEAMA
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas
- Ajuda na revitalização do rio itaúnas
- Construção de barragens para abastecimento de humano de irrigação de lavouras
- Reforçar o projeto produtores de água
- Construção de barragens, a fim de minimizar os problemas que a sociedade capixaba enfrenta ocasionados pela
crise hídrica
- Construção de barragens de porte médio; Saneamento básico (água e esgoto) da sede do município e dois
distritos e calçamentos de diversas ruas na sede e interior do município de Vila Pavão
DESAFIO: Outros

- Promover ações para o desenvolvimento social das comunidades rurais
- Garantia de recursos para a execução da regularização fundiária
- Dotar as estradas rurais de sinalização vertical e informativa, com a identificação de locais perigosos e a
indicação do sentido a ser seguido para chegar a localidades da região
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária
- Garantir manutenção de vias de acesso para comercialização e escoamento dos produtos agricolas
- Aquisição de rede de telefonia móvel para o distrito de Prata dos Baianos, pois, a população vive sem
comunicação quase que isolada
- Fortalecer as instituições publicas que fornecem assistência técnica gratuita e de qualidade por meio do
fortalecimento da infraestrutura de trabalho e valorização profissional
- Fortalecimento do associativismo e cooperativismo da agricultura familiar, especialmente nos Assentamentos

- Fortalecimento da agricultura familiar, especialmente os pequenos Produtores rurais especialmente os
Assentados
- Realizar projeto de sustentabilidade social
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos
- Obra de contenção da erosão na praia - 2ª parte. A erosão não está contida, precisamos desta obra para
proteger HOTÉIS, POUSADAS, RESTAURANTE, CASAS e outros. O turismo de praia é vital para a cidade

Rio Doce
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado
- Priorizar a aplicação do programa reflorestar em regiões com maiores déficits hídricos para que os resultados
positivos reflitam na vontade de se preservar a cobertura florestal existente
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas

- Construção de barragens e recuperação de nascentes no município de João Neiva
- Adquirir hábitos de controle do consumo de água, usar barragens como reservatório p/ abastecimento humano e
agricultura. Abrir Canais de Captação p/ direcionar o fluxo do rio à Estação de tratamento
- Dar incentivo de captação de água da chuva aos agricultores para salvaguardar as lavouras em períodos de
estiagem, através de projetos técnicos e parceria com Incaper/Idaf, Prefeituras, etc
- Desenvolver politicas publicas mais eficientes e acessíveis para a preservação de nascentes e aquíferos
- Projetos de reflorestamento de áreas degradadas e habitat natural, recuperação de rios e mananciais,
saneamento, no tratamento de esgoto, aterros sanitários, tratamento do lixo, energia alternativa
- Projetos de reflorestamento de áreas degradadas e habitat natural,recuperação de rios e mananciais,
saneamento, no tratamento de esgoto, aterros sanitários, tratamento do lixo, energia alternativa.
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- Reforma e ampliação da represa de captação de água do município de João Neiva
- Valorizar as nascentes perto das áreas urbanas, preservando-as com construções no entorno com
dispositivo(torneiras) de captação da água que deve servir a todos que dela precisar para consumo humano
- Dar incentivo aos agropecuaristas a conservarem as margens de rios e córregos, fornecendo mudas de árvores
gratuitas em parceria com as prefeituras e o Incaper
- Aumentar a fiscalização da utilização dos recursos hídricos por parte de grandes produtores/proprietários de
terra, estipular penas mais sérias para a caça na ReBio Sooretama e no entorno
- Priorizar reflorestamentos em áreas de recarga hídrica, reflorestamento de nascentes são importantes,mas se
não houver "água na caixa dágua, não haverá água na torneira"

DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária
- Promover atividades que promovam o aproveitamento econômico do patrimônio natural. Fazer legislação com
fiscalização retratando a agricultura familiar
- Promover atividades para aproveitamento econômico do patrimônio natural. fazer legislação, com fiscalização e a
retração da agricultura familiar.
- Fortalecer a cobertura florestal, segurança hídrica e sustentabilidade das propriedades rurais
- Auxiliar o Município de João Neiva na elaboração do Cadastro Técnico Rural
- Apoiar os produtores rurais no tocante a legislação do Cadastro Ambiental Rural e Georeferenciamento
- Facilitar aos agricultores e pecuaristas a conseguirem o selo de inspeção de forma mais rápida e menos
burocrática para que possam vender seus produtos com maior facilidade
- Recuperação de seis pontes no município de João Neiva

- Reforma do prédio da secretaria de agricultura de João Neiva
- Aquisição de pá carregadeira para o município de João Neiva
- Criar em benefício ao produtor rural, selo de certificação com notoriedade pública para seus produtos oriundos de
sistemas agroflorestais, permitindo a agregação de valor diferenciado a tais produtos
- Fomentar os empreendimentos que praticam Responsabilidade Social e Ambiental com descontos nos impostos
que incidam sobre o negócio
- caminho do campo - compreendendo o trecho entre as localidades de PALMEIRAS , PENDANGA E PIABAS, no
Municipio de Ibiraçu
DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Construção de muros de arrimos/contenção de encostas - 500 m em João Neiva
- Aquisição de Drones para o Corpo de Bombeiros do Município de Linhares e região, para facilitar a localização de
focos de incêndios e possíveis vitimas que estejam em locais de difícil acesso.
- Implantar comitê de investigação e acompanhamento de desastres ambientais formado por servidores públicos e
representantes da sociedade civil, apresentando os resultados do trabalho semanal

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado
- Valorização dos produtores rurais que conservam as nascentes e matas e incentivo para quem queira reflorestar
DESAFIO: Fortalecer a segurança hídrica para abastecimento humano e atividades produtivas
- Viabilizar mais projetos com recursos financeiros para construção de barragens coletivas de pequenos portes
para beneficiar maios números de pessoas, que seja tratado como prioridade esses projetos
- Construções de barragens, devidos a grave crise hídrica que atinge nosso município
DESAFIO: Promover a sustentabilidade das propriedades rurais, estimulando a agregação de valor da produção agropecuária

- 10km de caminhos do campo, para acessar os distritos de Mata Fria, Piracema, Vila de Pontões e Ibicaba,
diminuindo assim o custo da manutenção dos mais de 1.300km de estradas vicinais
- Como não temos nenhum caminho do campo no município de Laranja da Terra venho através deste programa
pedir que sejamos contemplados com alguns quilômetros de caminho do campo
- Complementar o caminho do campo de São Francisco a Laranja da Terra
- Disponibilizar com visitas periódicas técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos para orientar os produtores
rurais na região de Alto Biriricas, Biriricas e Boqueirão do Thomas
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DESAFIO: Reduzir os impactos negativos dos eventos naturais extremos

- Proporcionar para os agricultores uma ATER de qualidade com a cobertura maior de beneficiados, principalmente
os agricultores familiares, com o objetivo de melhorar a produção de alimentos saudáveis
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Saúde
Caparaó
DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
- Muitos municípios da região possuem população envelhecida. Implantar o Centro de Cuidados do Idoso, para
orientação e acompanhamento, no município de SJ Calçado, e Hosp São José de retaguarda

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Melhorar os hospitais da rede de saúde publica estadual, dando estrutura adequada e corpo técnico suficiente
para atendimento a população
- Solicitar ao governo do Estado que realize a extensão do SAMU para os 5 municípios da região metropolitana
que ainda não têm. A incluir Ibatiba, que é o município distante dos hospitais de referência
- Solicitar extensão do SAMU para os 5 municipios da região metropolitana de saúde, uma vez que ibatiba é
município localizado as margens da BR com alto ínidce de acidentes
- O grande desafio dos novos gestores é o transporte de pacientes de media e alta complexidade. Sendo assim
precisamos de adquirir veículos adequados a este tipo de transporte
- Autorizar aquisição de novas ambulâncias para locomoção de pacientes a serem atendidos em cidades vizinhas,
mediante a dificuldade desta locomoção com as que possuímos
- Aumento de especialistas na área de saúde
- Implantação do SAMU na microrregião do Caparaó, para que facilite a cobertura em casos de urgência
- Trazer médicos especialista para o município de Ibatiba
- Mandar mais Ambulâncias para os pequenos municípios, também carros menores para deslocamento de
pessoas com deficiência locomotora

Central Serrana
DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
- Inaugurar e subvencionar o Centro de Especialidades Médica de Santa Teresa
- Construção de uma unidade de saúde no distrito de Alto Caldeirão
- Acontecer o repasse por parte do Estado para o Projeto Estratégia de Saúde da Família no município de
Itarana/ES
- Rede organizada entre os serviços de saúde, tendo a APS como porta de entrada do usuário e qualificação dos
profissionais. Retomar com o Co-financiamento da atenção Primária à Saúde (PECAPS)
- Construção de Posto de Saúde na comunidade do Cruzeirinho em Itaguaçu

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Equipamentos para exames de mamografia
- Efetivar o Centro de Especialidades no Município de Santa Teresa
- Reforma do Hospital São Brás
- Criação da rede Cuidar de Saúde Manutenção do Centro de Especialidades Médicas de Santa Teresa
- Colocar em prática o Centro de Especialidades no Município de Santa Teresa
- Facilitar e promover o acesso a mais especializaçoes medicas e outros serviços medicos na região central
serrana
- Aumentar parceria com entidades filantrópicas
- Parceria com a Fundação José Theodoro de Andrade em Itaguaçu, mantenedora do Hospital Nossa Senhora da
Boa Família, que pode ser uma referência da microrregião
- Implantar e fortalecer a Rede Cuidar

DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde
- Criar um modelo de educação permanente aos servidores para que haja integração entre os assuntos de saúde e
financiamento, para que haja um planejamento efetivo entre ações e os recursos aplicados
- Implantação do Programa Academia da Saúde na comunidade do Limoeiro de Santo Antônio em Itarana/ES
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Central Sul
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Falta de profissionais da área de Saúde, tais como Médicos, pediatras, cardiologistas entre outros
- Construir um hospital geral em Cachoeiro
- Construir um hospital universitário em Cachoeiro
- Ampliação de um Hospital Público na cidade de Cachoeiro de Itapemirim
- Regionalização dos exames e procedimentos de média e alta complexidade. Evitando custos e riscos com
deslocamentos até a capital
- Instalar um Hospital Geral em Cachoeiro para atender a região

Centro Oeste
DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
- Ativar a "Fundação médica de assistência do trabalhador hospital; conhecido como Hospital de Pancas; que se
encontra desativado; e poderia contribuir para melhoria da saúde de toda micro região
- Criar sistema interligado entre o medico de atendimento as famílias e o sistema de agendamento médico e
laboratorial
- Nossas famílias necessitam de atendimento básico a que temos direito na saude
- Participacao maior e mais efetiva do estado nos consorcios atraves de aumento do FPM dos municipios
consorciados de 1 para 5 porcento
- Implementar e ampliar educação, vigilância e assistência em saúde do trabalhador priorizando parceria técnicofinanceira para os municípios instalarem núcleos e vigilâncias em saúde do trabalhador
- Melhoria nas unidades de saúde dos bairros ESF
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Construir um Hospital Geral em Colatina, aos moldes do Jayme Santos Neves
- Melhorar acesso aos serviços de urgência e emergência na região que compreende os arredores do nosso
município, visto que atendemos todos os atendimentos pré hospitalares na Rodovia do Café
- Reabertura do Hospital Santa Rita com a compra de serviços de Saúde pela Secretaria de Saúde Estadual

- Reabertura do hospital santa rita, com a compra de serviço de saúde pela secretaria estadual de saúde
- Peço um olhar especial para o serviço de ambulâncias e materiais para remoção de emergências, pois existem
profissionais capacitados querendo ajudar, tudo em prol ao auxilio a população gabrielense
- Promover parceria com profissionais autônomos, prefeituras e instituições de ensino para fornecer atendimento
especializado no interior, reduzindo a superlotação dos centros econômicos
- Reabertura do Hospital Santa Rita com a compra de serviços de Saúde pela Secretaria de Saúde Estadual
- Investir nos hospitais municipais, garantindo a qualidade de atendimento
- Reabertura do hospital santa rita e compra de serviços pela secretaria de saúde estadual.
- Hospital em São Gabriel da Palha
- Durante 43 anos de vida, é a primeira vez que me deparo com a situação de um fechamento Hospitalar..
precisamos dessa saúde adequadamente
- PPP para construção e aparelhamento hospital geral Colatina - 600m leitos. UNESC - doação terreno Faculdade de Medicina PPP: GOVE-ES/UNESC/GALWAN/SÁ CAVALCANTE. Bairro honorio fraga
- Reabertura do Hospital Santa Rita com a com pra dos serviços de Saúde pela Secretaria Estadual.. Melhorias na
Hospital Fernando Serra.. Necessidade urgente de Saúde.. A população grita !!!
- Reabertura do Hospital Santa Rita que está com todas as certidões corretas e tudo legalizado. Porem a
perseguição politica não permite que nosso hospital seja reaberto
- Reabertura do Hospital Santa Rita, com a compra de serviços pela secretaria estadual de saúde
- Ampliação do número de médicos especialistas e equipamentos para o Hospital Estadual localizado em Baixo
Guandu/ES;
- Reabertura imediata do Hospital e Maternidade Santa Rita, em São Gabriel da Palha, visto que este possuía
grande importância no atendimento aos cidadãos da região
- Parceria Publica Privada/Hospital Geral de Colatina/GOV-ES//600 leitos para formação de residência médica em
todas as áreas e especialidades/construção e aparelhamento/administração compartilhada
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- Construção de hospital/maternidade no município de São Roque do Canaã
- Construir hospital regional para Alto Rio Novo, Pancas e Mantenopolis ou fazer um trabalho para o hospital de
Pancas voltar a funcionar com infraestrutura para atendimento a gestantes e pronto socorro
- Abrir um hospital estadual em São Gabriel da palha, haja vista que já existe dois hospitais com excelente
estrutura no município
- Ampliar a rede especializada dos CRES para um melhor atendimento a Microrregião Central

- Reabertura do Hospital Santa Rita em São Gabriel da Palha, pois o município encontra-se com a saúde
defeituosa tendo em vista que o hospital enquanto aberto prestava excelente papel
- Melhorias nos hospitais públicos em São Gabriel da Palha
- Criaçao de uma rede de especialidades para que desafogue as demandas da região Colatina, para diminuir o
tempo de espera para um atendimento da rede publica
- Reabertura do Hospital Santa Rita e compra de serviço pela Secretaria de Saúde.

- Reabertura do Hospital Santa Rita com a compra de serviços pela Secretaria de Saúde Estadual
- Aumentar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, como também tornar esses atendimentos mais humanos
- Reabertura do Hospital Santa Rita com a compra de serviços pela Secretaria de Saúde
- Criação de um hospital público para o atendimento de urgência e emergência, bem como atendimento
especializados. Hospital este que possa suprir, ao menos em parte, as demandas deste município
- Reabrir o Hospital Santa Rita. É o clamor do povo. Muitas pessoas e familias muito necessitam deste
hospital..Nao só os gabrielenses como demais municípios vizinhos
- Aumentar o poder de resolutividade na saúde de São Gabriel da Palha, sugiro a reabertura do hospital Santa
Rita, com compra de serviços por parte do estado (SESA)
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde
- A construção de um grande hospital em Colatina para substituir o Hospital Silvio Ávidos que possibilite mais
atendimentos e com mais qualidade a toda região
- Promover uma gestão holística da saúde, dando atenção especial à medicina preventiva e as influências do meio
social na saúde humana
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
- Desburocratizar o serviço de saúde e garantir aos servidores condições de trabalho e salários dignos
- Regular o mais rápido possível a fiscalização do hospital, pois a população necessita de serviços da saúde, mas
a problema no setor administrativo dos hospitais

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

- Reconhecer o Pronto Atendimento de Anchieta como unidade central de acesso dos serviços de urgência (SAMU
e ECO101) da região e garantir o co-financiamento do Estado e Federal
- Implementar em Anchieta um centro de diagnóstico de imagem (USG, mamografia, endoscopia, etc), se possível
em colaboração com entidade filantrópica, o que poderia beneficiar todo entorno
- Contruir mais hospitais publicos e mais medicos
- Implantar pronto socorro 24 horas no municipio de Iconha para atender as vitimas de acidentes que trafegam
pela BR 101 sul
- Ampliar o número de vagas nos hospitais referências e aprimorar a resolução no atendimento de central de vagas
- Apoiar na melhoria da infraestrura física do Hospital e Maternidade Anchieta, único hospital do Município para
implantação de maternidade segura, atendimentos prolongados, imagens e saúde mental
- Apoiar o município de Anchieta na reestruturação do hospital e maternidade Anchieta para ampliar a oferta de
serviços
- Garantir o financiamento do CAPS AD de Anchieta com ampliação dos serviços de forma regional

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
- Precisamos melhorar a gestão da saúde, melhorar a distribuição de profissionais e atender as necessidades da
população.
- Fiscalizar com mais rigidez, pois nao tem atendimento de qualidade

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

- Mais médico
- Investir em programas que melhoram os cuidados da saúde primária. - Investir na Tecnologia de Informação (TI)
melhorando a qualidade das informações para tomada de decisão
- Organizar a prevenção de doenças ao invés de trabalhar a "cura"
- Ampliar a oferta do programa Saúde da Família
- Viabilizar a criação de planos de saúde ambulatoriais populares em caráter emergencial. Possibilitando as
famílias de baixa renda terem acesso à exames e consultas com especialistas em tempo hábil
- Campanha para a medicina preventiva

- Programa de avaliação das condições de saúde dos alunos, mediante questionários, consultas e exames, de
forma a identificar e tratar problemas de saúde que possam interferir na aprendizagem
- Queria muito que o governo intervisse para que a UPA de Riviera da Barra funcionasse, pois aquela região
nessecita, é muito carente e depende de mais instrumentos de saúde
- Retomar o cofinanciamento da atenção primária à saúde
- Conclusão e término das obras do PA de Barramares em Vila Velha
- Aprimorar os serviços de consultório na rua, implantar a politica nacional da saúde da população negra
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Garantir recursos destinados a implantação de CAPS Transtorno e CAPS infantil em Cariacica, CAPS AD em
Fundão, Consultório na rua em Cariacica e Serra, e serviços essenciais à saúde mental
- Utilizar a unidade de saúde Manoel Paixão em Setiba com atendimento ambulatorial e de urgências e
emergências,hoje esta unidade funciona aquém de sua capacidade total, localizada na Rod.do Sol
- Construção de Hospital de urgência e Emergência
- Transformar e ampliar a USF de Setiba também em urgência e emergência 24 horas
- Recurso para implantação do Caps Transtorno e do Caps Infantil em Cariacica, Caps ad em Fundão e do
Consultório na Rua em Serra, ampliando o atendimento de saúde mental
- Ampliar o quantitativo de leitos em hospitais para atender a população da Serra

- Transparência na listagem de especialidades oferecidas pelo estado
- Hospital geral na cidade de Guarapari
- Disponibilizar minivan para transporte das crianças e familiares da base da ladeira da Alameda Mary Ubirajara
até o Hospital Infantil NS Glória, permitindo humanização no atendimento das crianças
- Precisamos com urgência de um hospital municipal que tenha capacidade de atender Guarapari e cidades
vizinhas
- Construção do Hospital Regional em Guarapari, sem ajudo do Governo o município não consegue fazer sozinho
- Acabar com a terceirização de serviços e hospitais públicos do ES
- Mais invertimento na saúde
- Ampliar o atendimento de exames e consultas especializadas atendidas pelo CRE, Hospitais Estaduais e
conveniados como o Evangélico, visando diminuir o tempo de atendimento dos exames e consultas
- Hospital geral estadual em cariacica
- Parceiros do Estado para equipar e informatizar o sistema de Saúde de Fundão
- Aumentar o número de atendimentos nos CREs e expansão para outros municípios, principalmente no interior.
Aumentar a lista de medicamentos disponíveis na Farmácia Popular e o número de atendentes
- No âmbito da Saúde - Gostaria de reforçar que Cariacica precisa Urgente de um Hospital de urgência e
emergência
- Universalizar a cobertura de PSF nos municípios que integram a RMGV com participação financeira do Fundo
Estadual de SaúdeImplementar o Humaniza SUS em toda REDE, inclusive nos prestadores
- Construir heliponto no hospitais onde não existem, para facilitar o deslocamento de pessoas em situações de
agravamento do quadro de saúde
- Construção de um Hospital na cidade de Guarapari

- Concluir as obras do hospital geral de Cariacica
- Criar um serviço de atendimento ambulatorial e hospitalar para os servidores públicos, sob a gestão do SUS, e
criando núcleos específicos nos hospitais públicos para esses atendimentos
- Boa tarde! EstoPresidente do Conselho Municipal sobre drogas de Guarapari e a nossa população grita para
construção e efetivação de um Caps AD e melhorias do cap 2 do nosso município
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- Com o encaminhamento em mãos, que o agendamento para as especialidades seja feito online, pelo próprio
cidadão, como as consultas estão sendo feitas
- Maior quantidade de médicos e uma gestão nos mesmos de forma clara, para que a população possa ser
atendida sem precisar aguardar em filas
- Aumento do número de Centros de hemodiálises no interior e na Grande Vitória para que estas pessoas não
necessitem de percorrendo grandes distâncias, pois é muito desgastante
- Construção de um novo Hospital/PA para atendimento da região de Terra Vermelha e bairros próximos
- Construçao do hospital. Reforma e manutençao do PA Medicamentos para Farmacinhas basicas e PA
- Ampliar a oferta de vagas nos hospitais, assim como a cobertura para exames e cirurgias
- Minha proposta é que tenha um hospital público em Guarapari, assim não teremos que sair daqui para Vila Velha
e Vitória, sobrecarregando os hospitais. Um hospital que tenha UTI
- Monitorar e verificar os procedimentos e protocolos para atendimento do cidadão na rede hospitalar

- Criação de um centro municipal de especialidades médicas no município da Serra
- Ampliação de leitos para atendes a população da Serra
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde
- Instruir o cidadão, por meio de técnicas pedagógicas, a importância da saúde preventiva no dia-a-dia. Isso é
importante para desafogar os hospitais públicos.
- Incluir, na carga horária de Ciências e Biologia de todos os níveis, aulas de prevenção, higiene e saúde, com
provas, para promover hábitos profiláticos e a prevenção de doenças e acidentes
- Instituição de programa de saúde bucal nas escolas, com distribuição de kits de higiene bucal (escovas, fio
dental, bactericida), aulas de profilaxia e atendimento a alunos para limpeza e tratamento
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
- Acabar com a privatização da gestão e serviços da rede estadual de saude
- Investir na gestão dos serviços de saúde, incluindo a tecnologia para facilitar o acesso do cidadão aos serviços
- Tornar eficiente a gestão pública dos hospitais estaduais.Tornar todos os hospitais porta aberta para atendimento
e fazer concurso público para preenchimento das vagas existentes
- Criar uma rede canal de marcação de consulta de especialidade na rede mundial de computadores unificado
para todos os hospitais e posto estaduais de saúde para o próprio usuário marcar consulta
- Informatizar toda a rede de saúde estadual, com criação de um banco de dados, onde a população poderá
acompanhar o seu atendimento e o seu diagnóstico
- Condições de trabalho para os servidores público, gerir os improdutivos, desburocratizar para resolver problemas.
Parcerias privadas são muito bem vindas
- Sistema ou aplicativo de marcação de consultas, visualização de exames; Para assim diminuir as faltas nas
consultas, e perda de folha de marcação de especializações
- Tem que melhorar muito, reestruturar a SESA, aumentar e melhorar o corpo administrativo e gestor, valorizar os
profissionais de carreira na escolha dos cargos de confiança e assessoramento
- Implantar o programa NOTA FISCAL DA SAÚDE - Devolução do ICMS pago em remédios e serviços médicos
para o cidadão que comprove fazer acompanhamento médico preventivo, redução de colesterol
- Criar um sistema ERP baseado em software livre utilizando solução colaborativa como o GitHub... com a função
de controlar todos os fluxogramas de todos os processos desde financeiro ao prontuário
- Criar sistema on line de agendamento de consultas e especialidades
- Com mais locais para atendimento, as esperas nas filas serão menores
DESAFIO: Outros
- Recursos para custeio
- Através de concurso Público, acabando com os apadrinhamentos e a falta de conhecimento técnico compatíveis
com o cargo. Com punição em todos os casos, severa, em todas as falhas em que haja dolo

Nordeste
DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
- Construção, equipamento e fortalecimento de posto de saúde no distrito de Campo Grande, município de São
Mateus, inclusive com a alocação de médico e medicamentos
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- Aumentar a oferta de medicos do programa mais medicos para o brasil aos municipios que compoe a
microrregião noroeste
- Apoiar a implantação da conectividade e equipamentos em 100% das Unidades Básicas de Saúde em todos
municípios da Região de Saúde Norte para fortalecer a Rede Cuidar Norte

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Incentivar e investir na reestruturação dos NRES (Nucleo Reg.de Especial.em Saúde) com intuito de se ter
ambiente adequado, médicos especializados em áreas carentes, equipamentos e etc
- Investir no acesso ao parto de alto risco com a abertura de um serviço de maternidade para atender os 14
municípios da região Norte
- Ativação da UPA de São Mateus, que está fechada, para desafogar o Pronto Atendimento do Hospital Roberto
Silvares. Firmar parceria entre Estado e municípios da região que serão atendidos pela UPA
- Ampliação do Hospital Roberto Silvares, pois o mesmo atende a região toda, porém só tem estrutura e pessoal
para atender o município de São Mateus
- Criação/estruturação do centro de reabilitação para pessoa com deficiência e acidentados
- Nossa saúde é precária. Portanto, gostaria que tivéssemos algumas especialidades atendendo em nossa região
ao invés de ter que enviar nossos pacientes em micro ônibus para vitória
- Firmar parceria com os municípios para que as ambulâncias tenham UTI móvel e assim possibilitar que os
pacientes sejam transportados para os hospitais referências com dignidade
- Aumentar o repasse para o Hospital Cristo Rei
- Fomentar a participação de conselhos gestores e de participação popular. Financiar hospital de cirurgias eletivas
na região
- É fundamental a construção de hospital de referência na região, tendo em vista que o deslocamento de
acidentados é realizado para hospitais de Colatina e São Mateus. Demora horas e pode ser fatal
- Implantação de leitos UTI em N.Venécia

- Ampliar o número de profissionais médicos especializados na rede pública e os horários de atendimento ao
cidadão trabalhador
- Ampliação de investimentos em cirurgias eletivas de forma regionalizada
- Fiscalizar setores hospilar com o descaso no atendimento público
- Investir recursos financeiros nos hospitais municipais
- Melhoria no sistema de saúde, dando assistência estatual através de recursos financeiros para hospitais
filantrópicos,lembrando que muitos não possuem regularidade fiscal, ou seja CND
- Apoiar a implantação transporte sanitário regionalizado, com rotas rede Cuidar e região metropolitana.

- Descentralizar os atendimentos e levar para a nossa região
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
- Cursos de capacitaçao
- Apoia ao Consorcio SIMNORTE na implementação do centro de especialização por meio de convênio
- Implantar tecnologias de gestão da clínica em toda a rede de Atenção à Saúde da Região Norte
- Reestruturação organizacional das Superintendências Regionais de Saúde
- Repassar recursos não só para infraestrutura, mas para a manutenção e manter recursos profissionais em todas
as áreas médica
- Aquisição e de disponibilização de softwares para a gestão integrada dos sistema público de saúde
- Repensar a administração dos hospitais, criando novos padrões de investimento e atendimento ao cidadão
DESAFIO: Outros
- Exigir dos gestores públicos; que ocupam cargos de confiança relacionados a administração de recursos e
pessoas que sejam graduados em Administração, e oferecer capacitação aos Gestores graduados

Noroeste
DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
- Necessitamos da conclusão da obra da UPA em Nova Venécia para a melhoria do atendimento à população
veneciana e região
- Modernização e ampliação dos hospitais da região
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- Reforma do PSF do distrito de Prata dos Baianos, pois, a estrutura do mesmo está precária inviabilisando o
atendimento ao Público
- Reforma do posto de saúde do Distrito de Joassuba, tendo em vista que a obra encontra-se inacabada,
inviabilizando o atendimento ao público
- Criação de um Centro de Referência em Pré-Natal para que todas as gestantes da município e da microrregião
possam ter o direito e acesso a um Pré-Natal de qualidade e acompanhamento até os 3 anos
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- A nossa região está muito carente nos serviços de saúde especializada
- Implantação 10 leitos de UTI no Hospital São Marcos, em Nova Venécia
- Criação/estruturação do centro de reabilitação para pessoa com deficiência e acidentados
- Instalação de 10 leitos de UTI no Hospítal São Marcos, em Nova Venécia, ES
- Construção de caps, nos municípios
- Aquisição de uma Maternidade, pois, a demanda de mães que tem seus filhos no caminho durante o
deslocamento de um municipio para outro e enorme
- Melhora no acesso da população em consultas em Centro de Especialidades e melhora de orçamento para
liberação de recursos em exames de Alto custo. Atualização da lista de medicamentos de Alto Custo
- Arcar com transporte para pacientes em tratamento em outras cidades, pois, os municípios do interior geralmente
não garantem totalmente as demandas. Tratamento fora do domicílio – artigos 197 e 198
- Criação/estruturação do centro de reabilitação para pessoa com deficiência e acidentados
DESAFIO: Aumentar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a própria saúde
- A Secretaria de Saúde Estadual disponibilize profissionais médicos especialistas para atender diretamente nos
municípios do interior

DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
- é preciso melhorar a gestão do sistema de saúde. exemplo é a upa de são mateus, com estrutura fisica pronta,
no entanto, encontra-se fechada pois não há equipamentos nem profissionais
- Dar mais condições para que os profissionais da saúde possam fazer um trabalho de excelência, para atender os
cidadãos que pagam seus impostos e sofrem com um sistema falido do Brasil
DESAFIO: Outros
- Aproveitamento da construção do ccps do bairro Nova barra

Rio Doce
DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
- Prover os municípios de aparelhos de exames mais modernos, pelo menos os mais simples para que evite a ida
de pacientes para a capital para um simples exame
- Construção de um hospital estadual de grande porte que atenda toda região norte, desafogando o HGL.
Implantação do SAMU no município de Linhares para atendimento as vitimas de acidentes entre outros
- Reforma e ampliação de unidades de saúde em Acioli, Santo Afonso, Bairro Floresta e Demétrio Ribeiro, no
município de João Neiva
- Conclusão da obra da Unidade de Saúde do centro de João Neiva
- Que o estado retorne com o apoio financeiro a Atenção Primária a Saúde através do financiamento PECAPS
- Incentivo financeiro por parte do estado no custeio da estratégia de saúde da família, contra partida do Estado.
Hoje o município esta investindo 60% e o Governo Federal 40%
- Contratação de mais médicos especializados para os postos de saúde, upas, usf e outros municipais

DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Auxilar os Municípios na implantação do prontuário eletrônico com equipe técnica para treinamento dos
servidores e ajuda financeira na aquisição de maquinas e software
- Estadualização do Hospital Geral de Linhares
- Construção do Hospital Regional de Linhares
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- Investimento na reforma e adequação dos espaços aos serviços executados pelo Hospital Geral de Linhares HGL, para um atendimento mais Humanizado a região
- Destinar verba para ampliação do Hospital Maternidade São Camilo. O único da região

- Estadualizar o Hospital Geral de Linhares
- Reformar e equipar o centro de fisioterapia no município de João Neiva
- Melhorar e ampliar o serviço da atenção especializada. Para que seja diminuída a fila de espera
- Reformar e equipar o centro de atendimento psicossocial no município de João Neiva
- Pronto Socorro 24 horas para Sooretama
DESAFIO: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde
- Exigir para os cargos de gestão (chefia), formação, qualificação e, experiência, avaliando os mesmos quanto a
produtividade e resolutividade, melhorando assim o processo de trabalho nas instituições
- Implantação da Superintendência Regional de Saúde de Linhares - para atender aos municípios de Linhares,
Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Rio Bananal e Sooretama

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde
- Reforma e ampliação do posto de atendimento do Centro de Laranja da Terra
- Ampliação do programa mais médico do governo pois temos falta de médicos no Município de Laranja da Terra
- Reforma do posto de saúde da sede de Afonso Cláudio
DESAFIO: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados
- Uma Unidade do SAMU para o Município de Laranja da Terra sendo que o ponto e a bassê do mesmo já esta
construída
- Aumentar a parceria com o Hospital São vicente de Afonso Cláudio
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Segurança, Justiça e Defesa Social
Caparaó
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Aumentar o efetivo da Polícia Civil na Regional de Ibatiba, que inclui Ibatiba, Irupi, Iúna, Brejetuba, Muniz Freire
- Aumento do efetivo e melhores condições de trabalho guarnição nas esferas federal, civil e militar
- Pedra Menina, recebe milhares de turistas nacionais e internacionais, e até hoje não existe um posto de
policiamento, muito já se foi pedido a governos anteriores, mas o descaso continua
- Dar o reajuste salarial para os servidores públicos, pois governo que não cumpre a constituição entra em
descrédito
- Aumento de efetivo de policiais civis na região de AlegreCriar centro de triagem em Bom jesus do Norte
fazendo uma analise incial das ocorrências
- Maior fluxo de policiamento

- Aumentar o efetivo da policia militar, o ideal seria 1 policial militar para cada 250 habitantes. Dar mais condições
de trabalho para os policiais (estrutura física e psicológica. Aumento Salarial)
- Revisão salarial dos servidores dessa pasta para motivá-los
- Seria importante concluir com rapidez a obra da Delegacia de Policia Civil de Iúna para trabalhar num ambiente
adequadoPlantão da Polícia Civil para a regional de Ibatiba que inclui Iúna
- Criar o plantão da polícia civil na oitava regional de Ibatiba, evitando que as Delegacias do expediente receba
ocorrências com conduzidoConstrução de um CDP na região
- Integrar os Órgãos de Segurança Pública, Entidades civis e religiosas com a comunidade para trazer paz social a
população que vive com medo no campo e na cidade, devidos constantes roubos, furtos.
- Valorização da carreira de Delegados evitando-se o exodo de mão de obra para outras instituições que
remuneram melhor
- Segurança e Policiamento para os Municípios de Pequeno Porte 1

- Aumento de efetivo policial Construção da DP de IúnaMais viaturas caracterizada e descaracteriza

Central Serrana
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Expandir a rede de atendimento das polícias na Região Central Serrana, com ampliação do efetivo de policiais
militares e civis
- Colocação de câmaras de videomonitoramento nas ruas da Sede do Município
- Construção de unidades da PMES nos municípios de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Itarana e Santa
Leopoldina. As sedes existentes são cedidas pelas prefeituras
- Término da reforma da Delegacia de Polícia Civil do Município de Santa Teresa.

- Recursos financeiros para reformar o Batalhão da Polícia Militar do Município de Santa Teresa, uma vez que o
mesmo está funcionando num espaço público cedido pelo Município
- Aumento do efetivo de pessoal de policiamento do Município, uma vez que os índices de violência estão
crescente, principalmente após a greve ocorrida no inicio do ano
- Melhoria na segurança para o município de Santa Maria de Jetibá, considerando o baixo efetivo para a demanda
atual no atendimento a comunidade
- Melhoria na segurança do município de santa maria de jetiba ES
- Colocação de câmaras de videomonitoramento na ruas da Sede do Município de Santa Teresa
- Segurança. Aumentar o número de policiais militares e civis no Município de Santa Maria de Jetibá
- Conclusão da reforma da Delegacia de Polícia do Município de Santa Teresa
- Aumentar o efetivo do Policiamento
- Aumentar a segurança no meio rural para os agricultores de santa maria de jetiba e de todo o estado
- Aumentar o efetivo policial no Município de Santa Teresa
- Construção de delegacias para a Polícia Civil e Polícia Militar no Município de Santa Teresa
- Precisa aumentar o efetivo policial na região Central Serrana
- Diminuir os crimes contra a vida, com instalação de postos policiais em distritos diversos do município
- Aumento do efetivo da Polícia Civil no município, por meio da nomeação de novos policiais
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- Reforma do batalhão da polícia militar de Santa Teresa
- Criação de um batalhão do Corpo de Bombeiros no municipio de Santa Teresa
- Instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar na Região de Santa Maria de Jetiba, uma vez que o
serviço de voluntariado não esta sendo eficaz para a comunidade

DESAFIO: Outros
- Como as Escolas da rede pública estadual de Santa Teresa não contam com seguranças, que houvesse
monitoramento pela Polícia Militar
- Centralizar o judiciário/MP para atender no máximo duas cidades

Central Sul
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização
- Retomada e ampliação do Projeto APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) no estado do
Espírito Santo. Efetuando assim a ressocialização da população carcerária do Espírito Santo
- Construção de nova unidade prisional por motivo de suerlotação no CDPCI
- Propor concursos para funcionários do sistema penitenciário e de ressocialização, o que permitiria um vínculo
maior no processo de ressocialização

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Dividir o atendimento do serviço 190 em três regiões, no mínimo: norte, centro e sul, ou mais, de acordo com as
microrregioes já existentes. Ter uma central em Cachoeiro
- Retornar a central de atendimento do 190 para Cachoeiro de Itapemirim para atendimento da região sul do estado
- Falta de equipamento tais como Viatura para ser realizado a patrulha na área Rural de Castelo, um veiculo de
tração 4x4
- Aumento do efetivo policial civil e militar, sobretudo em Cachoeiro
- Construção de prédio próprio unificando as cinco delegacias que funcionam no município de Cachoeiro de
Itapemirim, no bairro independência, em área pertencente ao governo do estado
- Desejamos que o governo cumpra com suas obrigações constitucionais concedendo reajuste aos servidores e
invista em recursos humanos para o controle dos índices de violência
- Construção da Delegacia Regional+ Serviço Médico Legal e Perícia Sul(Cachoeiro) Aumento do efetivo policial concurso público
- Construção da delegacia de Mimoso do Sul

- Construção da delegacia de Castelo
- Construção da delegacia de Vargem Alta
- Construção da delegacia de Atílio Vivacqua
- Construção do complexo da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim
- Aumento do efetivo da polícia civil, para Cachoeiro, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivacqua, Castelo, Vargem Alta

Centro Oeste
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização
- Melhorar o policiamento e também o sistema prisional, tornando a ressocialização o ponto principal para que não
haja o retorno do detento a vida criminal
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida

- Construção de nova sede do oitavo batalhão de Colatina, transformando este em unidade de formação de cabos
e soldados, com 600 vagas anuais. Para atender os municípios sob sua jurisdição
- Ampliação do número de câmeras de vídeo monitoramento no município de Baixo Guandu/ES
- Investir na segurança, principalmente na área rural, onde não tem patrulhamento
- Sou de Vila Valério, vereador, estamos precisando de mais segurança pública o indices de assalto e crimes
aumentaram muito na nossa região
- Solicito do Governo do Estado a implantação de um Corpo de Bombeiro em São Gabriel da Palha, considerando
que em nossa cidade tem muitas fabricas de Jeans, e caso aconteça um incêndio
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- A segurança pública de nossa região Centro-Oeste possui carência de vigilância por parte de órgão de
segurança do Estado do ES, uma vez que falta presença policial nos bairros periféricos do município
- Atender o clamor dos policiais e demais categorias da segurança pública

- Tornar a delegacia de policia Civil de São Gabriel da Palha em sistema de plantão 24 horas. Evitando assim o
deslocamento dos policias até Barra de São Francisco
- Ampliar o sistema de vídeo monitoramento com resolutividade efetiva
- Construção da Nova Delegacia de Polícia de Colatina. Construção da Nova Sede do Corpo de Bombeiros de
Colatina
- Instalar em São Gabriel da Palha um posto avançado do corpo de bombeiros, haja vista que assim poderá
também atender os municípios vizinhos

Litoral Sul
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização
- Dedicar tb em cuidar dos servidores do sistema prisional, o estado nao da nem um aparo psicológico na
prevenção muitos inspetores penitenciário estão adoecendo
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Construção da 10 Regional de Anchieta, bem como o aumento de nosso efetivo da Polícia Civil
- Construir o novo quartel da 9ª CIA de Marataizes
- Aumentar o numero de policiais e viaturas nas periferias pobres. Atualmente cada vitura atende 10 bairros, num
total de 5 viaturas por dia para atender todo cachoeiro
- construção da sede da 10 regional - Anchieta ES e construção da delegacia de polícia de Iconha.

- Construção das DP de Marataízes e Presidente KennedyAumento do Efetivo policial - realização de concurso
público
- Incentivar e divulgar as atitudes positivas da população capixaba

Metropolitana
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Identificar os presos portadores de distúrbios psicológicos associados à agressividade, atuando judicialmente
para substituir suas penas por medidas de segurança, somente libertando-os após superação
- Oferta de benefício pecuniário a famílias de internos que apresentem bom comportamento e que participem
voluntariamente dos cursos, atividades e trabalhos oferecidos nos programas de ressocialização
- Oferta dos recursos de ressocialização - cursos, trabalho, estágios - prioritariamente a presos pela prática de
crimes de menor potencial ofensivo que não apresentem distúrbios de agressividade
- Ampliar os presídios e utilizar a mão de obra presidiária para serviços simples como reciclagem, construção de
blocos, limpeza das vias... 8 horas por dia 6 dias por semana
- Preso tem que trabalhar, e não ficar comendo, dormindo e jogando bola. Tem que trabalhar pra garantir isso la
dentro. Tem que fazer algo para agregar conhecimento para sair e fazer algo que preste
- Realização de concurso nas duas áreas. Acompanhamento da ressocialização
- Colocar os presos para trabalhar dentro da unidade, com horta e trabalhos manuais, algo que ocupe o tempo do
interno e capacite o mesmo
- Identificar, na população carcerária, mediante testes psicológicos, os portadores de sociopatia e psicopatia,
promovendo sua segregação dos presos que não apresentam tais alterações psicológicas
- Manter unidades prisionais específicas para crimes hediondos, para reincidentes e para primários em crimes
menores, para evitar a convivência entre criminosos com diferentes graus de periculosidade
- Aumentar parcerias com empresas, com incentivos fiscais, a fim de aumentar o número de contratações de
condenados em sistema semi-aberto/aberto. Incentivar a produtividade dos condenados nas cadeias
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Investimento na Polícia Civil, que está desmontada.Há dezenas de viaturas novas sem dinheiro para
emplacamento,falta servidor e o salário é pior do país p/ delegado e peritos,estão todos indo embora
- Maior segurança nos ônibus, com constantes ''revistas'' nos terminais para acharem indivíduos armados. Maior
número de viaturas nas ruas. O ES está entregue aos bandidos! nos socorram, por favor!
- Investimento, capacitação e valorização do servidor. Criação e regulamentação de um plano de carreira para a
categoria. (satisfação profissional é sinônimo de eficiência e qualidade nas atividades
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- Diminuir os altos números de homicídios contra a juventude negra, criação de uma delegacia de denúncia contra
o racismo e agentes da polícia com abordagens mais humanizadas
- Mais policiamento na rua

- Reforma da Delegacia de Polícia em Cariacica-Sede, Cariacica-ES
- Mais segurança nos bairros com policiamento durante o dia e a noite
- Aporte financeiras e de recursos humanos para reestruturar as DEAMs e Delegacia da Pessoa Idosa
- Ampliar o efetivo de policiamento no município de Fundão-ES, e garantir hondas 24h. Também as comunidades
rurais através da Patrulha Rural
- Melhorar a estrutura dos efetivos de Fundão: veículos, equipamentos de segurança etc
- Contemplar policiais estaduais com aumento salarial real e benefícios
- Reformar quarteis, delegacias, postos policiais
- Colocar recursos para o cumprimento da Constituição no que diz respeito à Revisão dos vencimentos tendo
como base a a reposição inflacionária, para que os profissionais tenham mínimas condições
- Investimento na Polícia Civil, que está desmontada.Há dezenas de viaturas novas sem dinheiro para
emplacamento,falta servidor e o salário é pior do país p/ delegado e peritos,estão todos indo embora
- Implantação de um DPM em Vale dos Reis ou Novo Horizonte em Cariacica

- Melhorar a segurança dos cidadãos em todas as regiões da cidades 24hs; melhorando as condições de trabalho
dos policiais
- Oferta de vantagens pecuniárias a juízes que superarem as exigências do CNJ em suas varas
- A sensação do crime ter aumentado é diária. No bairro onde eu moro, Itapoã falta policiamento. Todo dia tem
assalto na rua
- Melhorar a qualidade das investigações com aumento do efetivo e valorização dos profissionais de segurança
pública
- Implantar núcleos de justiça restaurativa para pessoas vítimas de violência doméstica, visando a redução de
danos causados pelo agressor(a)
- Aumentar o efetivo da Polícia Civil e fortalecer a atuação dos peritos investigativos e do Ministério Público para se
aumentar a taxa de resolução de crimes e reduzir a impunidade
- Realizar operações semanais nos locais com maior incidência de crimes como: tráfico, homicídios e assaltos

- Convocação de todos os Delegados de Polícia oriundos do Concurso Público de 2013 que aguardam nomeação
para ingresso na carreira
- Investimento na Perícia Criminal, dando-lhe autonomia administrativa e financeiraConstrução de novos
presídios e aumento do efetivo dos agentes prisonais
- Conceder Autônomia da Polícia Técnico Ciêntifica.
- Investir no patrulhamento dos bairros.
- Maior ocupação do Estado em regiões de risco, tanto com programas sociais quanto com o aumento do efetivo
policial, além do combate mais eficiente às drogas
- Premiação dos batalhões da PM que obtiverem sucesso na repressão de crimes em suas áreas de atuação com
bônus salarial e novos equipamentos
- Sistema digital de serviços de emergência, com app que informa a localização, n celular e nome do solicitante,
para direcionamento de viaturas/ambulâncias
- Aumentar o patrulhamento da PM na região que envolve os bairros São Diogo, Jardim Limoeiro e Novo Horizonte
principalmente a noite
- Construir a Nova sede da Companhia de Policia Militar de Guarapari
- CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE DA POLICIA (Local que possua vários prédios das diversas Delegacias) aqui
da Serra. Sugiro terrenos atrás do Terminal de Laranjeiras e/ou Hospital Metropolitano
- Intensificar o policiamento nos bairros carentes seria eficaz contra a violência, principalmente próximo à escolas
e á ruas escuras, nos horários em que trabalhadores estão voltando para casa
- Maior agilidade no atendimento das ocorrências. Talvez pela burocracia ou até mesmo falta de preparo policial
podemos observar que o atendimento as ocorrências ainda é muito demorado
- Realização de concurso publico na área da segurança para dar pensamentos novos a administração e contribuir
para segurança do capixaba
- Trabalho ainda mais intenso da segurança em apoio com as escolas. Para assim atuarem em projetos educativos
favoráveis a comunidade
- Aumento de efetivo de policiais, tornar a polícia mais ativa no combate ao crime, presença nos locais críticos,
condições de trabalho para os policiais

DESAFIO: Outros
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- Realizar parceria entre os bombeiros e as escolas para ensinar os alunos a prevenir incêndios e técnicas básicas
de primeiros socorros
- Melhoria e maior interesse do Estado do ES na implementação do direito à assistência jurídica aos
hipossuficientes. Solução: Nomeação de um maior número de Defensores Públicos
- Deveria haver uma premiação em dinheiro aos Inspetores Penitenciários e Socioeducativo em caso de prisão em
flagrante de pessoas tentando entrar com drogas, armas ou celulares nas unidades prisionais
- Autonomia da Polícia Técnica. FINALIDADE: caminhar em conformidade com o Brasil e Organismos
internacionais. RAZÕES: forma de garantir a imparcialidade da justiça e a promoção dos Direitos Humanos
- Uma maior agilidade no atendimento as ocorrências poderia reduzir esses números

- Aumentar a parceria município e estado
- Concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar anualmente como ocorre nos outros estados para recompor o
quadro. A PC do ES está sem concurso a muitos anos e sem estrutura para trabalhar
- Implantar uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar especializada em salvamento marítimo, dando suporte
adequado de segurança às atividades portuárias, náuticas e de exploração de petróleo e gás
- Ampiar a parceria município de Viana com Estado
- Penso que se mostra de imprescindível o fortalecimento da Defensoria Pública do ES para a efetivação do
acesso à justiça e dos direitos fundamentais da população (art. 98 ADCT, CF)

Nordeste
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Criação de programas de incentivo ao trabalho de presos com penas brandas em instituições sociais como
asilos, orfanatos, institutos de combate às drogas, ONGs, etc
- Criar empresa estatal de produção de serviços,( fábrica roupas, lençóis, ou sapatos, etc) especifica para
presidiários, com possibilidade de redução pena, e os produtos utilizados para escolas...
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Tendo em vista dar dignidade de trabalho para os policiais para um melhor exercício de suas funções, proponho
a construção de uma nova sede para a Cia de Jaguaré, que atualmente está deteriorada
- Acredito que é necessário aumentar o número de viaturas e policiais nas cidades, pois nossas cidades não estão
mais tranquilas como antigamente. O crime tem aumentado consideravelmente no interior
- Acredito que é necessário aumentar o número de viaturas e policiais nas cidades, pois nossas cidades não estão
mais tranquilas como antigamente. O crime tem aumentado consideravelmente no interior
- Operação Colheita de Café Conilon (Mais policiamneto).
- Ampliar o número de policiais nas cidades do norte do estado, em especial as cidades região de Boa Esperança
- Valorização do servidor e disponibilidade de EPI e armamento
- Aumento do efetivo de policiamento, para o aumento da segurança no município
- Reforma da Delegacia de Boa Esperança
- "OPERAÇÃO COLHEITA" Necessitamos de um "Esquema Especial de Segurança" para nossa região produtora
no periodo da colheita do café. Devido o alto índice de crimes ocorridos nesse periodo
- Manter policiamento rural durante o ano todo e ampliar os efetivos durante as safras, em especial a do café em
nosso município e região
- Operação Colheita de café Conilon ( mais policiamentos )
- Ampliar o efetivo de policiamento civil e militar em nosso município e região
- Aparelhamento das policias com majoração do numero de policiais. Aparato material (viaturas). Adequação da
estrutura do batalhão de policia local a extensão territorial por ele atendida
- Aumentar o número de rondas policiais, tanto de dia quanto de noite
- Envio de Reforços Policias, ou até mesmo de tropas federais as cidades de interior, pois são as mais vulneráveis
a criminalidade,tráfico de drogas, assasinato etc... necessidade de saturação ostensiva
- Garantir permanente manutenção mecânica nas viaturas que realizam o patrulhamento nas cidades e na zona
rural de Jaguaré e região
- Construção de uma nova sede para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, tendo em vista as condições
precárias do atual prédio da Polícia Civil no município
- Reformar ou construir nova sede da Cia da PMES no Município de Jaguaré. Equipá-la com infraestrutura física e
tecnológica
- Mais policiamento na época da colheita de café 9
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- Implementação da operação safra na região nordeste com a implementação da operação safra durante a colheita
do café da nossa. Realização de concurso para contratação de policiais
- Aumentar o policiamento, patrulha rural para atender os produtos de café, especialmente no momento da safra

- criar o patrulhamento rural mais efetivo, pois nossos moradores do campo estão sofrendo com o terror da
criminalidade.
- Operação colheita de café. reforço da policia militar
- Criar um programa de segurança no período de safra do café com a presença efetiva de policiamento
- Reforçar o policiamento nos municípios do interior durante a colheita de café, a exemplo da operação verão,
inserir no orçamento a Operação Colheita de Conilon
- Presença da Polícia Militar nas ruas realizando e intensificando as abordagens, blitz e batidas. Realizara a
Operação "COLHEITA DO CAFÉ", semelhante a Operação Litoral
- Investimento em infraestrutura e apoio as polícias civil e militar. Incremento e manutenção da estrutura de
segurança, sem falta de aporte de recursos
- Investimento em infraestrutura e apoio as polícias civil e militar. Incremento e manutenção da estrutura de
segurança, sem falta de aporte de recursos.
- Aumentar o número de policiais nas ruas, no trabalho preventivo e ostensivo
- Criação da operação colheita
- Aumentar o numero de policiais nas ruas
- Operação café. Investimento de policiamento intensificado no período de colheita em locais estratégicos
- Criação do Projeto "Operação Colheita" levando segurança aos produtores de café conilon, durante o período da
safra, assim como é feito durante o verão, com a "Operação Verão"
- Aumentar o efetivo de policiais na cidade de Boa Esperança, pois temos apenas dois PMs por plantão, o que é
insuficiente para garantir o mínimo de segurança aos munícipes
- Implementar mecanismos de controle sobre a violência, como ouvidorias de polícia e ou programas de ajuda
adicional técnica e financeira aos órgãos de segurança municipal com cobrança de resultados
DESAFIO: Outros
- Rever menor idade penal
- Reestruturação da Polícia Militar,aumentado o efetivo e estrutura
- Para implementação dos direitos dos necessitados, nos termos da CF/88, faz-se necessário a reserva
orçamentária para imediata convocação dos aprovados no IV Concurso Pública da Defensoria Pública ES

Noroeste
DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização
- o investimento em segurança não deve partir do princípio de melhorar o sistema prisional e sim investir em
educação e ampliação do número de efetivo da Polícia Civil
- Incentivar as crianças e adolescentes a prática da educação e ofertar emprego e geração de renda aos jovens e
adultos. Reinserir os presidiários na sociedade, dando oportunidades de trabalho

DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Implantação de unidade de Instituto Médico Legal em Nova Venécia, para atender região
- Se faz necessário a contratação de policiais militares e bombeiros militares, pois faltam profissionais nessas
áreas. Valorização desses profissionais e reajuste salarial para a categoria
- Dar autonomia para os peritos da polícia civil. Só no Espírito Santo que eles não têm autonomia. Isso é uma
vergonha
- Implantação Delegacia 24 Horas em Nova Venécia-ES
- Implantação de Câmeras de Videomonitoramento no Centro de Nova Venécia
- Instalação Delegacia 24 Horas para atendimento a Região. Prefeitura de Nova Venécia
- Instalação de Câmeras de Videomonitoramento no Centro de Nova Venécia. Prefeitura de Nova Venécia
- Implantação do Instituto Médico Legal em Nova Venécia, para atender a região. Prefeitura de Nova Venécia
- Implantação de Câmeras de Videomonitoramento no Centro de Nova Venécia

Rio Doce
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DESAFIO: Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

- Aproveitar a experiência profissional deles para que paguem com trabalho a "estadia" no sistema prisional firmando convênio com alguma fábrica mantendo-os vigiados com tornozeleira eletrônica
- Apenas com a estruturação da Defensoria Pública Estadual é que se poderá falar em eficácia do sistema
prisional. A DPE ES necessita urgentemente de mais defensores
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Instaurar Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nos Bairros Planalto e Santa Cruz em Linhares
- Aumentar o policiamento nos municípios para que possa dar mais segurança a população, devido o aumento da
criminalidade.
- Aumentar o número efetivo de policiais que atendem Rio Bananal e Região e aquisição de mais viaturas
- Construção de nova sede do 12º Batalhão da Polícia Militar localizado no município de Linhares com espaço
adequado as atividades dos servidores, da população e estacionamento para viaturas
- Construção do prédio do Serviço Médico Legal de Linhares com espaço físico adequado, facilitando as atividades
dos profissionais e servidores
- Construção da Delegacia Regional de Linhares com espaço físico para as atividades dos servidores e
atendimento adequado a população
- Construção da sede padrão do Corpo de Bombeiros Militar de Linhares
DESAFIO: Outros
- Aumentar o efetivo da PM e dando-lhes melhores condições de atuação no trabalho com equipamentos
modernizados, uniformes adequados e maior valorização do profissional da ativa

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Diminuir os crimes contra a vida
- Construção de unidades da PMES em Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Venda Nova do
Imigrante e Laranja da Terra. Venda Nova do Imigrante (sede do CPO-serrano e uma Cia de Polícia)
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Turismo, Cultura e Esporte
Caparaó
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
- Promover Feiras e Festivais que movimentem a região do caparao Incentivo Fiscal para pessoas que trabalham
com Turismo. Desburocratizacao de linha de credito para o turismo rural diferenciada
- Investir efetivamente como política de Estado, num projeto de desenvolvimento turístico da Região do Caparaó,
sem estrada, telefone e internet "não tem turista"
- A região do Caparaó está necessitando de calçamento da estrada e crescimento do turismo da região, na estrada
real de Iúna, que liga a BR 262 à Alto Caparaó em MG
- Paisagismo da Estrada do Acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo município de Dores do Rio preto

- Melhorar a infraestrutura turística nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, com investimento em
urbanismo nas praias de Guriri e C. Barra, e pavimentação dos acessos a Barra Nova e Itaúnas
- Construção de centro de informações turísticas em toda região do Caparaó proporcionando ao turista melhores
condições de acesso ao seu destino
- Incentivar as encenações das ''paixoes de cristo'' tendo em vista que em muitos municípios, esta talvez seja a
unica manifestação artistico/teatral existente
- Programas que atendam e resgate a Cultura da Região e principalmente do próprio Município; Programas de
apoio aos empreendimentos com potencial turístico; Programa de incentivos às modalidades esportivas
- Cursos de capacitação para empreendedores no setor turístico. Investimento estruturais na área turística da
região. Destinação de recursos para festividades culturais
- Investimento nos turismo Cama e Café dos Distritos de Mundo Novo e Pedra Menina, bem como renovar a
pavimentação das estradas parques do município de Dores do Rio Preto
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
- Devido o alto nível de desemprego que o Brasil se encontra e da crise financeira temos que criar condições de
manter os jovens no seu município. No nosso caso o turismo e o caminho mais viável
- Recurso financeiro para construção de prédio/teatro municipal e clube social para acolher nossos jovens, tirandoos da vulnerabilidade. Construção de quadro poliesportiva na sede e no distrito
- Expandir o esporte e a cultura no município com construção de teatro, clube social para acolher e apoiar a
juventude do município. Construção de quadra poliesportiva na sede do município e no distrito
- Maior incentivo às manifestações culturais da região, aumento do numero de editais para grupo culturais e
incentivo a eventos que promovam a cultura e a economia solidária
- Construção da área esportiva da comunidade Cachoeira Alegre
- É de suma importância para o desenvolvimento turístico da região do Caparaó um projeto de sinalização turística,
com placas que contenham a quilometragem e a direção dos atrativos e vilas turísticas

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

- Criação de projetos de cicloturismo compreendendo as 3 Santas, já demosntrado pelo sucesso que é o caminhos
do imigrante
- Criação de uma caminho cicloturistico saindo da sede do municipio de santa teresa, seguindo para ibiraçu até a
comunidade de Demetrio Ribeiro em João Neiva, benefeciando o agroturismo da região
- Viabilizar e divulgar o turismo na região de Biriricas, Califórnia, Tirol. É uma região muito bonita, de clima
agradável e perto da Grande Vitória
- Implantação de ações de Ecoturismo e Turismo de Aventura a nível regional
- Promover a divulgação da cultura do município de Santa Teresa com a aquisição de transporte para o translado
dos grupos culturais
- Promover políticas de desenvolvimento do turismo na região central serrana

- Apoiar e/ou fortalecer o agroturismo da região
- Implantação de uma infraestrutura de sinalização turística nas localidades da cidade de Itarana/ES
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
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- Reforma e manutenção das Barracas Comunitárias do Estádio Municipal "Domingos André Coan", localizado na
sede da cidade de Itarana/ES
- Reforma da entrada principal do Estádio Municipal "Domingos André Coan", localizada na rua Elias Estevão
Colnago (entrada via Hotel Aline)
- Manutenção geral no Campo Society do Estádio Municipal "Domingos André Coan" de Itarana/ES (envolvendo
traves, alambrados, refletores e outros).
- Construção de arquibancadas e bancos de assentos ao redor do Estádio Municipal "Domingos André Coan" para
que a população possa assistir aos jogos com mais conforto e comodidade
- Reforma e pintura (área interna e externa) da Mini Quadra Poliesportiva localizada na comunidade de Santa
Teresinha no município de Itarana/ES
- Concluir as obras do parque temático de Santa Teresa, para que este bem público entregue a população
- Manutenção geral envolvendo parte elétrica e infraestrutura do Ginásio Poliesportivo "Saturnino Rangel Mauro",
incluindo também uma reforma na quadra de esportes
- Criação de programas de custeio de reformas, ampliação e modernização de áreas esportivas nos municípios da
Região Central Serrana
- Construção de campo society no centro de Santa Maria de Jetibá, para maior incentivo ao esporte e lazer

- Incentivo ao turismo rural em toda Região Central Serrana
- Pavimentação de toda área do Estádio Municipal "Domingos André Coan", localizado na sede da cidade de
Itarana/ES
- Construção de uma pista de atletismo no Estádio Municipal "Domingos André Coan", localizado na sede da
cidade de Itarana/ES
- Construção de uma pista de skate no Estádio Municipal "Domingos André Coan", localizado na sede da cidade
de Itarana/ES
- Implantação de um campo de areia no Estádio Municipal "Domingos André Coan", localizado na sede da cidade
de Itarana/ES.
- Pavimentação do trecho que leva à Capela de Santa Luzia em Itarana/ES - um dos cartões postais de nossa
cidade
- Construção de uma casa da cultura na cidade de Itarana/ES
- Incentivar e promover turismo na Barragem de Rio Bonito, que fica entre Santa Maria de Jetibá e Santa
Leopoldina

Central Sul
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
- Deve haver um aumento significativo, visto que, nosso estado possui potencial enorme, porem pouquissimo
aproveitado

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

- Incluir no orçamento, para que em parceria com as cidades que fazem parte do "Doce pontões capixabas";
desenvolver um calendário turístico e cultural para assim contribuir para a alavancagem da economia
- Prover recursos para criação de um festivais de música, organizados por pessoas da sociedade civil, no interior
do estado
- Repasses para Construção de um Teatro Municipal na cidade de Colatina, que apesar de pequena dispõe de
duas Cia de Teatro que não possuem espaço para se apresentar na própria cidade
- Criar instancia de governança da região do Doce Pontões capixaba
- Faço a sugestão do governo do estado construir um Teatro Estadual\ municipal em São Gabriel da Palha ES
- Realizar o Festival Capixaba de Teatro; apoiar os eventos esportivos nos municípios com rampa de voo livre, a
exemplo de Baixo Guandu etc; Restaurar o Cine Alba de Baixo Guandu
- Apoio ao uso sustentável do reservatório da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu, com
incremento de práticas esportivas e infraestrutura da beira-rio Doce (poluição da Samarco)
- Construção de arquibancada no estádio José Silverol na sede do município

- Criar a "Rota da Cachaça" no município de São Roque do Canaã, para o turismo local e difundir as marcas e
produtores da região
- Investir nas atividades culturais locais, fortalecendo as vigentes e resgatando algumas em extinção. Junto às
belezas naturais, os movimentos culturais tornam os locais interessantes
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- Recursos para projetos setoriais de cultura com foco no bom uso de equipamentos urbanos existentes, como
praças e espaços de lazer, com acompanhamento de profissionais nas academias livres
- Prover recursos para o Funcultura, com intuito de atender projetos setoriais de música no interior do estado

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
- Repasses para fomentar a cultura e o Turismo da Cidade de Colatina, que está sem muito orçamento no
momento para levar Cultura a população. Incentivo financeiro a projetos
- Ampliação dos Projetos Culturais, como os do programa "Ocupação Social", que tem atuação restrita e que
poderiam ser também contemplados projetos que envolveriam toda população
- Ampliação dos Projetos Culturais, como os do programa "Ocupação Social", que tem atuação restrita e que
poderiam ser também contemplados projetos que envolveriam toda população
- É necessário definir estratégias voltadas para esses setores visto que os mesmos fazem a sociedade se
desenvolver, há também a inclusão de jovens, e favorece também a economia do município
- Apoio para realização de feiras e eventos com foco no desenvolvimento do turismo, esporte e economia

- Promover campeonatos regionais e fortalecer o esporte no interior do estado
- Construção de Centros Esportivos ou Adaptação de Praças Saudáveis existentes para Centros Esportivos,
incluindo pistas próprias para skate
- Fortalecer os grupos culturais e o movimento de juventude, fortalecendo a cultura local , apoiando o esporte e o
turismo da região
- Construir áreas esportivas nos distritos do interior. Em Alto Rio Novo um campo Society e o município já tem
terrreno adquirido
- Na Cultura, um Teatro, para que possa introduzir os jovens, para que socializem mais. O mesmo, com peças da
história, tanto do nosso país, quanto de outros.Com preços acessíveis para todas as classes
- Criar roteiro turístico utilizando o Pico dos Abelheiros (Alto Rio Novo) e o circuito de vôo livre (Pancas),
integrando com festivais no fim do roteiro no município de Mantenópolis

Litoral Sul
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
- Fortalecimento das regiões turísticas capixabas
- Apoio a projetos e programas de qualificação técnica em turismo e cultura, incentivando iniciativas publicas e
privadas de educação e formação
- Criar o primeiro autódromo de pista de corrida do Litoral Sul para todos tipos de ventos, uma área cedida pelo
estado a ser explorada por" x " tempo a empresa que investir e construir, depois alugada
- O estado junto com o município escolhido, realizar um edital para administrar e fomentar recursos para
construção do Primeiro Hipódromo do litoral Sul, com pista oficial para corridas internacional
- Realizar cursos técnicos, instrumentais e profissionalizantes na área da economia da cultura, abarcando diversas
áreas da cadeia produtiva, oficinas de curto e longo tempo
- Nossa região tem tendência natural para o turismo em especial o balneário de Iriri em Anchieta, que esta
precisando de mais divulgação,a economia do nosso município vive do turismo e da pesca
- Ampliar a divulgação do Turismo de Iriri em Anchieta ES
- A estrutura turistica de Anchieta tem o segundo Santuário do Brasil e precisa que o estado fomente a divulgação
- Potencializar a roteirização turística e criar políticas de incentivo ao agronegócios, sobretudo, aos pequenos
produtores com potencial turístico
- O turismo precisa de mais investimentos na região sul, o litoral de Anchieta e IririConstrução de um
AEROPORTO em Anchieta para fomentar o Turismo de lazer e de negóciosDivulgação turística
- Gostaria de solicitar ao Governo do Estado que olhe com carinho para a princesinha do litoral sul, Piúma! Nossa
cidade é uma das mais movimentadas no verão e está com suas orla em situação precária
- Realizar campanhas de divulgação das belezas do Estado por meio de propaganda em canais de tv, jornais,
outdoor, etc. nos estados de SP, RS e DF. Precisamos de um orçamento de R$ 1 milhão de reais
- Financiar a construção da rodoviária de Anchieta. Cidade com grande potencial turístico hoje não conta com
estrutura para receber os visitantes
- Fortalecimento dos seguimentos turísticos religioso, cultural, agroturismo, sol e praia como vetores de
desenvolvimento social e econômico
- Oferecer qualificação aos gestores públicos das áreas de turismo, cultura e esporte

- Apoiar a gestão regionalizada e descentralizada do turismo através das Instâncias de Governança Regional
- Prover sinalização turística nas principais vias de acesso dos municípios turísticos
- Incentivar e apoiar a inovação tecnológica na área do turismo e estimular os negócios inovadores
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- Sinalização turísticas nas principais vias de acesso a região turística Costa e Imigração
- Sinalização turísticas nas principais vias da região
- Potencial Turístico sem comunicação e visibilidade e Infraestrutura. Para o Potencial da Lagoa de Mãe-Bá e suas
Falésias, sugiro sinalização - Portal,Placas,Deck na Lagoa. O Turista quer novidades
- Investimento em TurismoInvestir restaurante na Ilha dos Cabritos em Piuma com a construção de pier de
embarque e desembarque
- O turismo precisa de investimentos fortes em divulgação. Com a elaboração de um projeto de marqueting que
foque nas regiões que já tem potencial Construção de um aeroporto no litotal sul
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
- Destinar aos municípios um recurso, estabelecendo "Um dia de Cultura" com todos os atores na área cultural:
Palestra, show, feira de produtos artesanais, teatro,cine club.Valorizando o artista local
- Reativar as Rotas Turísticas

- Edital de fomento aos municípios em restauração de praças, parques e monumentos, e implantação de novos
monumentos significativos a região e homenageados: EX: Um Memorial aos pescadores de Piúma
- Chamada publica, para os municípios, obras que desenvolverá o turismo de sua região, com apoio de estado e
outros ministérios. Exemplo: criar "Mirante Beira Mar" para visitação, pesca e lazer
- Realizar Formação e capacitação, como oficinas e cursos e seminários referentes à elaboração de projetos e
prestação de contas para participação em editais e mecanismos de financiamento público
- Garantir a implantação da regionalização do turismo no Espírito Santo e a manutenção das instâncias de
governança
- Articular a inclusão da Região Litoral Sul nos campeonatos nacionais e internacionais de esportes náuticos em
geral
- Realizar editais voltados para estudos e pesquisas na área do turismo

Metropolitana
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
- As crianças da Barra do Jucu - Vila Velha precisam de um parquinho feito de madeira (maresia) na praia. Por que
todo o litoral tem um parquinho na praia menos as crianças da Barra?
- Investimento na orla de Praia Grande com finalidade de desenvolver o município. Investimento no setor de
turismo Implantar sistema de transporte que liga Praia Grande a Timbuí
- Midia nacional fortalecendo o turismo do Estado e informando que aqui temos segurança. Existe muito
questionamento nacional, querendo saber se Guarapari ainda tem problemas de segurança
- Investir mais em esporte, ou seja, patrocinando clubes de futebol local e em estádio, assim instituirá mais
empregos e aumento de imposto para o Estado
- Melhorar estrutura de informações turísticasCriação de taxas de entrada na cidade de GuarapariFoco também
no Cruzeiros embarque e desembarque e todos os setores envolvidos no processo
- Incentivo para os esportes não olimpicos de alto rendimento
- Focar no turismo de praia da GV. Incentivar setor hoteleiro, de entretenimento
- A Barra do Jucu, bairro de Vila Velha não possui parquinho para as crianças (nunca teve), sugiro um parquinho
de madeira na praia próximo ao Morro da Concha.Todas as praias do litoral tem menos na BJ
- Incentivo ao turismo internacional com placas turísticas em inglês e espanhol no novo aeroporto, ruas, avenidas,
locais turísticos, portos
- Voltar ao sistema aquaviário e teleférico que liga o penedo ao convento
- Expandir o ecoturismo
- Solicitamos apoio ao Evento Arte na Barra (Barra do Jucu), que está inserido dentro do Projeto de Turismo
Religioso de Vila Velha, viabilizando 50 barracas, som e iluminação para o evento
- Criar parcerias com as empresas privadas para que as mesmas possam criar projetos culturais para a população
e seus gastos serem reduzidos dos impostos cobrados
- Concessão da Residência Oficial do Governador para a iniciativa privada utilizá-lo como ponto turístico a ser
explorado no Estado, possibilitando ainda o atracamento de embarcações naquele local
- Construir parcerias com setor de bares e restaurantes
- Verba para fazer turismo, visto que a cidade recebe muitos turistas
- Criação do Concurso "Talento Cinematográfico", para premiar curta metragens inéditos com temas relacionados
ao ES e temas livres
- Potencializar os recurso naturais e a divulgação constante de nossas belezas naturais e nossa história. Criar
roteiros turísticos para quem vem passear na regiaõ metropolitana
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- Apoiar eventos que geram fluxo turístico nos destinos capixabas
- Promover o turismo interno no ES pelo próprio capixaba, incentivando e promovendo campanhas dentro do
estado, motivando a atividade turistica dos destinos
- Buscar ações em parceria com grandes empresas de turismo nacionais para tornar o ES um destino "da vez" no
cenário nacional
- Potencializar com investimentos financeiros a promoção e divulgação do destino Espírito Santo ao público
nacional, com debate junto às entidades organizadas do setor
- Executar a revitalização da Via de Acesso de Guarapari Rodovia Jones dos Santos Neves, incluindo ciclovia,
sinalização Turística, Arborização e Pórtico de entrada com sala de apoio ao Turista
- Executar a Sinalização turística Bilíngue da Região Metropolitana

- Ampliar para R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais) a verba anual destinada a Divulgação do Espirito Santo
em Território nacional, America latina e Europa.
- Melhorar a infra estrutura da Orla de Praia Grande em Fundão-ES
- Execução da recuperação da Orla de Meaipe - Guarapari, com engordameto da faixa de areia, construção de
estruturas de contenção da erosão do mar e o avanço de mesmo e Execução do Calçadão na região.
- construção de praças na regiao norte de Guarapari

- ES é o único estado praiano com Turismo medíocre, incentivar políticas de turismo, melhorar a estrutura, trazer
grandes eventos, criar uma liga de futebol como a LAMPIONS LEAGUE para atrair pessoas
- Poderiamos ter uma maior divulgação das potencialidades do nosso Estado. Vejo que muitos outros estados,
conseguem explorar bastante o turismo, e atrair pessoas de todo o Brasil
- O turismo cultural representa uma das mais amplas estratégias de desenvolvimento sustentável. Neste sentido, a
aliança entre cultura, turismo e desenvolvimento econômico pode ser benéfica
- Incentivar o futebol e os clubes capixabas
- Divulgar o ES em outros Estados, em TV, outdor, feiras, eventos. Destinar um mínimo de 1 milhão de reais para
divulgação
- Melhorar o intorno da rodoshopping Guarapari
- Valorização da cultura como atrativo de primeira linha para o seu desenvolvimento
- Solicitamos uma instalação de um Portal na entrada do bairro Barra do Jucu, bem como, placas de orientação
aos turistas, e Revitalizar a Ponte da Madalena, um dos maiores ponto turístico do bairro
- Fomentar, com apoio de prefeituras e Sebrae, pequenas indústrias para fornecimento de itens turísticos para
comerciantes da região
- Execução da Recuperação do Edifício do Radium Hotel, Centro de Guarapari e do paisagismo do seu entorno.
Destinação do espaço para utilização como promoção de atividades Turísticas e Culturais
- Ampliar o programa Viradão Cultural para todos os municípios do Estado
- Construir um teatro popular no município da Serra
- Concluir as obras do Cais das Artes
- Instalar teleféricos nos morros da região do Centro de Vitória e da Grande Maruípe
- Preparar o Estado para o recebimento de turistas

- Restaurar todos os pontos turísticos da região metropolitana
- Estudo das Areias monazíticas para firmar o Slogan "Guarapari Cidade Saúde"
DESAFIO: Outros
- Sugiro como forma de ampliar e fomentar o pólo Turístico do nosso Estado a ampliação de mobilidade urbana,
com a diversificação do transporte público. Regatando o transporte aquaviário por exemplo
- Fazer articulação com segmentos da mídia de notoriedade nacional, visando criar possíveis polos de cinema e
televisão no Estado
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Construção do Parque o Cravo e a Rosa
- A construção do centro esportivo do CAIC com a ampliação da oferta aos jovens em área de risco e a promoção
de eventos a potencializar a divulgação do município com seus talentos
- Construção do parque O Cravo e a Rosa
- Construção do Parque Cravo e a Rosa em Cariacica
- Criação do parque o cravo e a rosa

- Construção do Parque o Cravo e a Rosa em Cariacica
- Construção do parque cravo e a rosa cariacica
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- Construção do Parque o Cravo e a Rosa em Cariacica
- Construção do parque o Cravo e a Rosa
- Construção do Parque Municipal do CRAVO E A ROSA em Cariacica
- Desenvolver oficinas culturais(teatro, dança, cinema, gastronomia, artes e música) no bairro Condados como
forma de trazer novas oportunidades aos jovens.
- Construção do Parque o Cravo e a Rosa

- Construção do Parque O cravo e a Rosa em Cariacica
- Construção do Parque O cravo e a rosa em Cariacica
- Construção do Parque O Cravo e a Rosa em Cariacica
- Implantar projeto de intercâmbio esportivo. Promover o intercâmbio intermunicipal, interestadual e internacional,
entre atletas e treinadores
- Investimento e construção do parque o cravo e a rosa do município de Cariacica
- Construção do Parque o Cravo e a Rosa em Cariacica
- Investimento no Parque "O Cravo e a Rosa" - Município de Cariacica- ES
- Construção do Parque Municipal o Cravo e a Rosa em Cariacica
- Construção do parque cravo e a rosa
- Construção do parque o cravo e a rosa
- Construção do Parque O cravo e a Rosa em Cariacica
- Apoio ao Parque Cravo e a Rosa - Cariacica/ES
- Investimento do Parque O cravo e a rosa
- Plano robusto de incentivo aos times de futebol capixaba que se destacam (ESFC e Desportiva) desde a base.
Patrocinar atletas de destaque em todas modalidades. Bolsas de estudo para atletas
- Investimento no parque O cravo e a Rosa

- Investimento no parque O Cravo e a Rosa - Cariacica
- Investimento no parque o Cravo e a Rosa
- Investimento no parque "O Cravo e a Rosa"
- Investimento no parque “O Cravo e a Rosa”
- Investimento no Parque Cravo e a Rosa
- Investimento no Parque Cravo e a Rosa em Cariacica
- Investimento no Parque Cravo e a Rosa
- Construção do parque "O Cravo e a Rosa"
- Investimento no Parque Cravo e a Rosa- Cariacica
- Construção do Parque O Cravo e a Rosa em Cariacica, pois já há um terreno destinado para tal.
- Criação do Parque O Cravo e a Rosa em Cariacica/ES
- Construção do Parque Municipal o Cravo e a Rosa em Cariacica
- Obra do Parque Municipal Cravo e a Rosa
- Construção do parque o cravo e a rosa em Cariacica
- Implantar parques estaduais, incentivar agronegócio, turismo rural, melhorar parques naturais, incentivar
reciclagem e disposição de residuos industriais em local apropriado
- Melhorias campo societ localizado na praça Araçás em Vila Velha beneficiando 9000 pessoas por mês, grande
benefício social, retirando alguns casos de desocupação e recuperação social
- Recuperação Campo Societ na Praça Araçás em Vila Velha, beneficiando a utilização mensal de 9.000 meninos
e jovens que são ocupados c/ esporte e evitar casos de desocupação um grande benefício social
- Reforma do Campo Socyet da Praça do bairro Araçás no município de Vila Velha - benefício 300 pessoas por
dia - meninos, jovens e adultos dos bairros: Araçás, Guaranhuns, N. Itaparica, Vila Guaranhuns
- Criação do Parque Cravo e a Rosa
- Melhorar o acesso (asfaltar) que liga a Rod. ES 261 (comunidade de Três Barras) à APA de Goiapaba-açú
- Construção de um complexo esportivo em Praia Grande/FUNDÃO
- Construção do Parque o cravo e a Rosa em nosso município Cariacica
- Implantar e ampliar o projeto Esporte nas Comunidades para que o GovES possa dar apoio aos projetos sociais
esportivos (escolinhas) já existentes e tocados pelos próprios moradores ou suas Assoc. Comunitárias
- Disponibilizar a verba para viabilizar a construção do Parque Municipal "O Cravo e a Rosa"
- Construção do Parque Municipal o Cravo e a Rosa em Cariacica
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- Construção do Parque Cravo e a Rosa em Cariacica
- Construção do parque o cravo e a rosa em Cariacica
- Construção do parque Cravo e a Rosa
- Implantar um parque no Município de Cariacica na região de Itacibá e denomina-lo de O cravo e a Rosa
- Construção do parque “O Cravo e a Rosa”
- Investimento no Parque Cravo e a Rosa - Cariacica
- Criação do Parque Cravo e a Rosa - Cariacica/ES
- Investimentos no Parque Cravo e a Rosa
- Conclusão do Parque Estadual O Cravo e a Rosa, localizado em Cariacica - região de Itacibá e adjacências
- Investimento no Parque o Cravo e a Rosa
- Construção do Parque O Cravo e a Rosa em Cariacica
- Parque O Cravo e a Rosa
- Investimento no parque Cravo e a Rosa em Cariacica
- Conclusão das obras do parque o Cravo e a Rosa
- Conservação e implementação do parque O Cravo e a Rosa em Cariacica
- Concluir as obras do Parque " O Cravo e a Rosa"
- Restaurar o Radium Hotel ou a biblioteca municipal, com uma ampla reforma, transformando em um Teatro
municipal. Um Teatro na cidade será de grande importância para o turismo e cultura na cidade.
- Investimento no parque Cravo e a Rosa

- Investimento no parque O Cravo e a Rosa
- Ampliar o projeto bom de bola bom na escola trazendo para Cariacica e para toda a nossa região
- Construção do parque o cravo e rosa
- Defendo a conclusão do parque Cravo e a Rosa no Município de Cariacica onde acredito que podemos realizar
vários temas entre cultura e esporte no local
- A criação do parque o cravo e a rosa, o maior maior parque aberto do estado em uma área que já pertence a
prefeitura
- Investimento no Parque " O Cravo e a Rosa" - Município de Cariacica-ES
- Construção do Parque Cravo e a Rosa
- Criação de Centro Esportivo, Turístico e Social, com quadras poliesportivas, auditórios e área de lazer no
Município da Serra, no local onde existia a Empresa POLTEX - A área está desocupada há anos
- Incentivar o esporte profissional, competições, inclusão de PCD. (não somente futebol) Facilitar o acesso de
estudantes ao teatro; promover aulas de teatro e dança na periferia
- Promover no Estado o tipo de trabalho cultural chamado Teatro do Oprimido
- Revitalizar o Centro Histórico da prainha de Vila Velha. Implantação de teleférico ligando o Parque da prainha ao
Morro do Moreno, com infraestrura para receber o turista
- Capacitar, com apoio de prefeituras e Sebrae, a população de baixa renda para atividades de confecção de itens
turísticos para comercialização na região
- Oferecer, mediante seleção, cursos e treinamentos do SEBRAE para pessoas cadastradas em programas
sociais, com lanche, material, vale-transporte ou transporte para região rural
- Elaborar, em conjunto com as prefeituras, projetos para oferta de atividades turísticas nos municípios, priorizando
aqueles com maior vocação e envolvendo a população de baixa renda
- Incentivo nas escolas aos alunos e pais, para participarem dos eventos de cultura. Aumento da capitação de
crianças e jovens para escolinhas de esportes
- Falta de divulgação, e pontos de informações para turista e a própria população da região, que poderia ser por
placas ou pontos de apoio turístico
- Construção do parque o Cravo e a Rosa

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

- Na cidade de Pedro Canario existe uma Lagoa de fonte natural, que seria uma atração turistica da cidade, caso
ela fosse urbanizada
- Minha proposta é que haja mais recursos para cultura e turismo pois vejo que nessas áreas é muito difícil acesso
a recursos para realizarmos trabalhos
- Descentralizar os eventos culturais e levá-los aos municípios e nossa região
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- Enviar aos municípios recursos financeiros para realização de eventos culturais e turísticos
- Incentivar os eventos Semana Cultural Italiana e Festa do Produtor Rural como meios de promoção turística local
- Fazer a Urbanização da lagoa Augusto Rusck, pois é uma area no centro do municipio e ultimamente esta
servindo apenas para pastagem de animais
- Capacitação para gestores atuantes das áreas de turismo, cultura e esporte para melhor atuação dos mesmos,
disponibilização de recursos para a promoção e realização de eventos nas microrregiões
- Melhorar a infraestrutura turística nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, com investimento em
Urbanismo nas praias de Guriri e C. Barra, e pavimentação dos acessos a Barra Nova e Itaúnas
- Restauração da Casa da Cultura Hermogenes Lima Fonseca (TRAPICHE) como patrimonio histórico e Cultural
do ES
- Apoio ao Programa Barrense de Qualificação, certificação e identificação dos operadores da área do Turismo

- Urbanização da Lagoa Augusto Ruschi no município de Pedro Canário que proporcionará a atração de turistas
para a cidade, fortalecendo a economia e o desenvolvimento local e regional
- Urbanização da Lagoa Augusto Ruschi no município de Pedro Canário que proporcionará a atração de turistas
para a cidade, fortalecendo a economia e o desenvolvimento local e regional
- Obra da lagoa de Pedro Canário
- Urbanização do balneário dourado localizado no município de Ponto Belo-ES.
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
- Fortalecimento da Politica de Regionalização, Promoção e apoio a Gestão do Turismo
- Investir nos jovens talentos esportivos através e bolsa atleta

- Construção de uma Praça Multi-uso, com pista de skate, patins, quadra de vôlei, tênis, basquete, futsal, ciclovia,
pista para caminhada, palco, quiosque etc
- Descentralização dos investimentos em Cultura e Esporte, e dos eventos promovidos pela Secult e Sesport.
Fazendo com que todos tenham acesso às atividades nestas áreas
- Considerando que em São Mateus está a maioria da população afrodescendente do estado do ES, tornar
capoeira cultura, arte, esporte cultural regional, com profissionais da capoeira nas escolas e Cras
- Enviar recursos para realização de projetos esportivos
- Repassar aos municípios recursos, não só para infraestrutura, mas também para manutenção e na aplicação
para realização dos eventos. Regionalizar treinamentos técnicos para árbitros no esporte geral
- Investir na Educação e Esporte para diminuir significativamente o indice de crianças e adolescentes infratores e
viciados em drogas
- Capacitação para os gestores atuantes na àrea de turismo, cultura e esporte para melhor atuação dos mesmos,
disponibilizando recursos para a promoção de eventos nas microrregiões
- Implantação de academia popular ou pra melhor idade na praça da Vila de Itaúnas

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

- Ampliar os espaços destinados a cultura, ao lazer, ao esporte e ao potencial turístico de toda a região. Isso com
implantação de quadras poliesportivas, centros culturais, museus
- Oferta de cursos e oficinas na área da gastronomia, na região de Nova Venécia
- Promover encontros turísticos e culturais que promovam e incentivam a diversidade cultural e produtiva da região
turística PEDRAS, PÃO E MEL, sejam através de feiras, workshops, eventos
- Reforma do ginásio de esportes da sede - Padre Giovanne

- Promover ações que estimule as potencialidades locais tais como feiras, pontos turisticos, eventos locais e outros
atrativos visando a divulgação da região
- Fortalecer junto as regionalizações turisticas, a cultura e esporte em ações coletivas promovendo assim uma
gestão participativa, ofertando ações coletivas que venha promover os municipios
- Fortalecimento do agroturismo e agricultura familiar. Implantação de placas de sinalização turística. Aplicação do
Projeto "Qualifica ES Turismo"
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
- Aquisição de jogos de camisa, bolas, apitos, matérias esportivos, em geral
- Mais investimentos em competições e torneio esportivos para todas as faixas de idades, promovendo assim a
socialização de várias classes sociais do município
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- Criação do Espaço Cultural no município de Ecoporanga para divulgar a cultura local e com o intuito de garantir
as futuras gerações o acesso a uma das mais ricas culturas do ES.
- Realização do Circuito Cultural Noroeste com circulação das manifestações culturais da Região Noroeste entre
municípios com proposta de formação e fortalecimento da cultural regional
- Reforma do Ginásio de esportes da cidade de Ecoporanga

- Reforma e ampliação do ginásio Poliesportivo de Nova Venécia, priorizando a parte da acústica do mesmo, que
atualmente é péssima
- Reforma do Ginásio de Esportes da Sede - Padre Giovanne
- A construção de uma pracinha, como área de lazer para o distrito de Joassuba, pois o mesmo é em área onde o
nivel de uso de entorpecentes é alto, não tendo os jovens nenhuma área de lazer
- Construção de um centro de vivência no bairro Vila Nova

- Reforma e ampliação do espaço do Centro Cultural Casarão. Reforma e ampliação da Biblioteca Municipal "Dr.
Eduardo Durão Cunha"; Reforma e adaptação da "Casa de Pedra Perletti"
- Criação de ciclovia na rodovia São Cristóvão. Criação de um ponto de informações turísticas na Praça "Adélio
Lubiana"; Oficinas culturais no bairros e regiões rurais
- Implantação de mais quadras poliesportivas, tanto dentro do município de Nova Venécia, quanto nas áreas
rurais. Programas esportivos e de lazer, com projetos de danças, cursos, oficinas, etc
- Criação de editais que promovam e facilitem o intercâmbio cultural e esportivo entre Municípios e Estados
- Gostaria muito de promover culturas e esporte e turismo, construir campos de futebol, área de lazer para as
crianças, reforma de escolas, adquirir escola no municipio
- Construção de área de lazer para idosos
- Aquisição de uma quadra poliesportiva para o distrito de joassuba, tendo em vista que no mesmo não há, não
tendo as crianças e jovens a oportunidade de lazer.
- aquisição de uma quadra poliesportiva para o distrito de joassuba, tendo em vista que no mesmo não há, não
tendo as crianças e jovens a oportunidade de lazer
- Aquisição de uniformes esportista. Aquisição de bolas de futebol de campo. Aquisição de chuteiras. Aquisição de
bolas de futebol de salão. Aquisição de bolas de handebol. Aquisição rede

Rio Doce
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
- Inovar e potencializar o turismo rural
- Recursos para as tradicionais festas da cidade de João Neiva: Emancipação do Município; Italiamia
(comemoração da imigração italiana) e Agrofesta de Acioli.
- Reforma do Museu Ferroviário de João Neiva ( ponto de cultura)
DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social

- Reforma do ginásio de esporte "Manoel Salustiano de Souza" na Avenida Presidente Café Filho, Bairro Novo
Horizonte Linhares-ES
- Reforma da pista de skate de João Neiva
- Reforma do alambrado e vestiários do Estádio de Futebol Artêmio Sarcinelli em João Neiva
- Reformar e equipar o espaço destinado ao Teatro Municipal de João Neiva
- Aquisição de um ônibus para o transporte dos atletas dos programas sociais e educativos

Sudoeste Serrana
DESAFIO: Inovar e potencializar a economia dos setores turístico, cultural e esportivo
- Ampliação da BR 262 no Centro de Viana e da ponte, porque o fechamento daquele semáforo está
congestionando o trânsito desde Santa Isabel, Domingos Martins
- O município deveria ter seu potencial turístico aproveitado, com investimento em infraestrutura e na melhoria dos
serviços prestados
DESAFIO: Outros
- valorizar a participação do estado financeiramente com as Governanças regionais. Estão acabando e
abandonadas pelo estado
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- Potencializar as governanças regionais com recursos financeiros, estão acabando e sem prestigio nenhum pelo
governo do Estado

DESAFIO: Promover cultura, esporte e turismo com foco na inclusão social
- O turismos deve ser realizado de forma sustentável (economicamente, socialmente e ambientalmente)
- Estreitar a parceria com o turismo de Afonso Cláudio conhecido como a cidade das cachoeiras
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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 2017 pautado nas
Orientações Estratégicas 2015-2018. O resultado desse planejamento norteou os
trabalhos das Audiências Públicas de elaboração da Lei Orçamentária Anual de
2018. O Planejamanento Estratégico 2017 manteve o foco nas 10 áreas de
resultados, 37 desafios, 77 resultados finalísticos e 156 entregas ou diretrizes
planejadas em 2015-2018. A seguir, apresentamos o Mapa Estratégico resultado do
Planejamento Estratégico 2015-20181.
Figura 01: Mapa Estratégico 2015-2018

FONTE: Planejamento Estratégico 2015-2018 SEP/SUBEPP.

1

Vale ressaltar que o resultado do Planejamento Estratégico do Governo pode ser visualizado no site
www.planejamento.es.gov.br. Para elaboração da metodologia do PPAEMREDE e das Audiências
Públicas foram utilizadas as áreas de resultados e os desafios.
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As 10 áreas de resultados são detalhadas em seu conteúdo, conforme quadro XII

Quadro I: Planejamento Estratégico - 2015-2018 - Áreas de Resultado
Área de Resultado

Descritivo
Área de resultado que abrange a educação infantil, ensinos
fundamental, médio e superior, educação técnica e
1. Educação
profissional e educação de jovens e adultos, além da gestão e
infraestrutura da rede escolar.
Área de resultado que abrange os serviços de saúde de
2. Saúde
atenção básica, hospitalar e especializada, rede regional,
gestão e infraestrutura da rede pública de saúde.
Área de resultado que abrange o policiamento ostensivo,
sistema prisional, ressocialização, prevenção e apuração de
3. Segurança, Justiça e Defesa Social crimes contra a vida e o patrimônio, combate às drogas, além
da infraestrutura e gestão dos serviços de segurança pública,
justiça e defesa social.

4. Desenvolvimento Econômico

Área de resultado que abrange a promoção e atração de
investimentos para o Estado, fortalecimento do comércio
exterior, tecnologia e inovação, apoio às micro e pequenas
empresas e ao empreendedorismo. Inclui também a melhoria
do ambiente de negócios (acesso a crédito, políticas fiscais,
desburocratização, segurança jurídica, etc.), desenvolvimento
de arranjos produtivos locais e dos setores da economia.

5. Desenvolvimento Social

Área de resultado que abrange a política de assistência
social, atendimento à população em vulnerabilidade social,
garantia dos direitos humanos, da cidadania, segurança
alimentar e inclusão produtiva. Inclui também o fortalecimento
das políticas públicas para adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa.

6. Meio Ambiente e Agricultura

Área de resultado que abrange a conservação e recuperação
de recursos naturais, ações de adaptações às mudanças
climáticas e redução dos impactos negativos dos eventos
naturais extremos e melhoria da qualidade do ar e água.
Inclui o incentivo às práticas sustentáveis e à agregação de
valor à produção agropecuária.

7. Infraestrutura Logística

Área de resultado que abrange a execução dos serviços de
implantação, pavimentação, recuperação e conservação nas
rodovias estaduais, bem como a articulação junto a outras
esferas de governo e iniciativa privada para atrair e estimular
investimentos em infraestrutura logística nos modais
rodoviário, aeroviário, ferroviário e portuário.

8. Desenvolvimento Urbano e
Regional

Área de resultado que abrange a elaboração e execução de
políticas públicas nas áreas de saneamento básico tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto e manejo
de resíduos sólidos - habitação, mobilidade urbana e
segurança no trânsito, além do desenvolvimento das cidades.

9.Turismo, Cultura e Esporte

Área de resultado que abrange a promoção do turismo, da
cultura e do esporte com foco na inclusão produtiva e na
economia criativa. Inclui a infraestrutura de equipamentos
culturais e sítios históricos, incentivo à cultura capixaba, à
prática de esportes, turismo de negócios e eventos e atração
de novos empreendimentos.
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10. Gestão Pública

Área de resultado que abrange a ampliação e aprimoramento
dos serviços públicos prestados aos cidadãos, transparência
e participação social nas ações de Governo. Inclui ações de
combate
à
corrupção,
modernização
da
gestão
(desburocratização, novas tecnologias) e profissionalização
dos servidores públicos.

Em seguida, estão detalhados os desafios, por área de resultado, identificados no
Planejamento Estratégico 2015-2018 e que serviram de base para os trabalhos das
Audiências Públicas do Orçamento 2018.

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
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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

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
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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) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), utilizado pela administração pública para estimar todos os recursos que
serão arrecadados (receita), e fixar os valores a serem aplicados (despesas) em um
determinado exercício financeiro.

A LOA estabelece as dotações necessárias à realização de todas as despesas do
Governo no exercício financeiro, neste caso o de 2018. 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 2018 ocorreram do dia 03 de
julho a 02 de agosto e foram formatadas para que a sociedade participasse via
internet ou presencialmente. A primeira, deu-se pela participação online, via acesso
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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
maiores desafios enfrentados pelas microrregiões do Estado, visando à elaboração
do Orçamento (Quadro XIII).

As Audiências Públicas 2017 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 II – Cronograma dos Encontros Presenciais das Audiências Públicas
do Orçamento 2018
MICRORREGIÕES

MUNICÍPIOS

Nordeste
Boa Esperança
Noroeste
Rio Doce
São Gabriel da Palha
Centro-Oeste
Central Serrana
Santa Teresa
Sudoeste Serrana
Central Sul
Caparaó
Ibatiba
Litoral Sul
Metropolitana
Guarapari
Fonte: Planejamento das Audiências Públicas – SUBEO/SEP 2017.

DATA
20/07/2017
21/07/2017
27/07/2017

26/07/2017
28/07/2017

A programação no dia dos encontros presenciais das Audiências Públicas,
diferentes dos anos anteriores, foi organizada em plenária e teve a inclusão de uma
palestra com a Diretora-Presidente do Instituto Jones Santos Neves, Gabriela
Lacerda, com o tema Conjuntura Econômica do Espírito Santo. Nessa palestra foram
abordadas questões sobre a situação atual da economia e a situação fiscal do
Estado, bem como questões sobre o desenvolvimento regional e as oportunidades e
desafios em tempos de crise. Em seguida, a sociedade era convidada a acessar o
site e registrar suas contribuições e fazer suas exposições em plenária, na qual
estavam presentes os Secretários e Presidentes de Autarquias Estaduais.

O site Orçamento em Rede foi a ferramenta utilizada nas Audiências Públicas do
Orçamento 2018. Teve como requisitos básicos a facilidade de manuseio, estar
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disponível em todos os tipos de plataformas (tablets, celulares, computadores,
smartphones, etc) e ser atrativo à sociedade. Com a colaboração do PRODEST,
desde 2015 o site foi para a rede mundial de computadores.

O site permitiu que a sociedade, nos encontros presenciais ou mesmo em suas
casas, trabalho etc., escolhesse a microrregião do Estado do Espírito Santo e área
de resultado (tema) para a qual desejasse detalhar sua contribuição. Após essas
seleções, a sociedade poderia destacar o desafio que deveria ter maior atenção do
Estado. Em seguida, poderia propor soluções para enfrentar os desafios
destacados.
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ANEXO 2 - REGIONALIZAÇÃO OFICIAL DO ESTADO
Lei nº 9.768 Dispõe sobre a definição das
Microrregiões e Macrorregiões de Planejamento no
Estado do Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º O Estado do Espírito Santo em consonância com os imperativos
constitucionais promoverá uma atuação regionalizada, em sentido amplo de modo a:
I - estimular a participação social na definição das diretrizes e políticas
regionais;
II - respeitar e compatibilizar a ação regional levando em consideração as
suas repercussões locais e o ajuste necessário às peculiaridades dos municípios
que comporão cada região, de modo a promover o desenvolvimento integrado entre
municípios e regiões;
III - criar referências comuns do ponto de vista do espaço para todos os
órgãos da administração estadual;
IV - elevar a qualidade dos serviços prestados, visando à integração de
planos, recursos físicos e financeiros e de ações em parceria com os demais níveis
do Poder Público;
V - afirmar o processo de planejamento democrático e participativo;
VI

-

estabelecer,

com

transparência,

as

ações

norteadoras

da

descentralização regional;
VII - promover a integração das ações intersetoriais; e
VIII - estimular o desenvolvimento econômico e social em bases regionais.
Art. 2º Para fins de planejamento e organização das ações do Setor Público
os municípios serão agregados em Macrorregiões de Planejamento, segundo:
I - elementos estratégicos, ancorados em tendências de peso e em fatos
portadores de futuro;
II - seus fatores dinâmicos vinculados a cadeias produtivas, estrutura
logística de transporte e comunicações e hierarquia urbana; e
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III - capacidade de geração e retenção de renda nos espaços regionais,
interiorizando o urbano e os serviços.
Art. 3º As Macrorregiões de Planejamento terão como base cidades
regionais e compor-se-ão em Metropolitana, Norte, Central e Sul.
Art. 4º Ficam definidas as seguintes Microrregiões de Planejamento:
I - Metropolitana;
II - Central Serrana;
III - Sudoeste Serrana;
IV - Litoral Sul;
V - Central Sul;
VI - Caparaó;
VII - Rio Doce;
VIII - Centro-Oeste;
IX - Nordeste; e
X - Noroeste.
Art. 5º As Microrregiões de Planejamento, enquanto recortes territoriais das
Macrorregiões de Planejamento devem objetivar:
I - a eficiência no processo de organização das ações do setor público; e
II - a realização das vocações produtivas dos espaços microrregionais
combinada com a rede urbana.
Parágrafo único. Os municípios que integrarão cada Microrregião de
Planejamento estão presentes no Anexo Único desta Lei.
Art. 6º As Macrorregiões de Planejamento terão incorporadas em seu bojo
as seguintes Microrregiões de Planejamento:
I - Metropolitana: Metropolitana, Sudoeste Serrana e Central Serrana;
II - Norte: Nordeste e Noroeste;
III - Central: Centro-Oeste e Rio Doce; e
IV - Sul: Central Sul, Caparaó e Litoral Sul.
Art. 7º Ficam criados os Conselhos de Planejamento e Articulação Regional
- CPAR, como organismos consultivos e de participação social tendo como base
territorial as microrregiões a que se refere o artigo 4º.
Art. 8º Os Conselhos referenciados no artigo 7º serão regulamentados por
Decreto, de iniciativa do Poder Executivo.
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Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as alterações na
regionalização do Plano Plurianual de Aplicação – PPA 2012/2015 e leis
orçamentárias subsequentes, obedecendo ao disposto nesta Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogadas as Leis Ordinárias nº 5.120, de 30.11.1995, nº
5.469, de 22.9.1997, nº 5.849, de 17.5.1999 e nº 7.721, de 12.01.2004.
Palácio Anchieta, em Vitória, 26 de Dezembro de 2011.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
(D.O. de 28/12/2011)

Macrorregiões de Planejamento / Microrregiões de Planejamento
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JADER MUTZIG BRUNA
Subsecretário de Estado de Planejamento e Projetos

ANTÔNIO CARLOS AMORIM
Gerência de Programação e Controle Orçamentário
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Gerência de Monitoramento e Avaliação
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