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PLANO DE GOVERNO DE VITÓRIA-ES 

CANDIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL 

ERON DOMINGOS SOUZA LIMA  

Gestão: 

a) Cuidar da cidade e do seu povo, olhando o todo, holístico, vendo o funcionamento da cidade e 

o cumprimento das Leis. 

b) Dar condições aos funcionários públicos de prestar um melhor serviço ao povo. 

c) Reduzir a estrutura das Secretarias para serem mais ágeis e menos onerosas. 
 

SAÚDE: 

a) Resgatar e fortalecer os princípios da estratégia da saúde da Família, de maneira abrangente 

e humanizada, diminuindo o fluxo de atendimentos nos postos de saúde; 

b) Desenvolver a saúde preventiva, o povo tendo mais cuidado com a sua saúde, e a prefeitura 

fazendo a sua parte com a infra-estrutura;  

c) Reestruturar, aparelhar e ampliar os P.A., e dar atenção a saúde básica.  

d) Investir na melhoria da informática no atendimento à saúde na rede pública municipal; 

e) Aprimorar o atendimento para dependentes químicos, articulando com projetos de inclusão 

familiar/dependente; 

f) Fortalecer e garantir a distribuição gratuita de medicamentos, de acordo com a relação 

Municipal de medicamento existente; 

g) Assegurar, junto ao Estado e Governo Federal, os serviços médicos de alta complexidade 

(exames e consultas) complementares aos munícipes, evitando longos espaçamentos de dias 

para a realização dos exames; 

GERAÇÃO DE EMPREGO: 

a) Fazer um programa que insira jovens e adolescentes da rede Municipal diretamente no mercado 

de trabalho, incentivando a Lei do menor aprendiz.  
b) Estimular a criação do Polo Tecnológico, Empreendedorismo e a Criação de Startups; 

EDUCAÇÃO: 

a) Propor a implantação da Escola Cívico Militar;  

b) Ampliação à matricula de educação infantil (creche e pré-escola) em instalações apropriadas; 

c) Aumentar gradativamente o número de escolas com permanência em horário estendido, 

favorecendo a formação integral do educando; 

d) Estimular ações à leitura; 

e) Fortalecer o fornecimento de alimentação escolar com qualidade, ampliando a aquisição de 

produtos da agricultura familiar e da pesca; 
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f) Incentivo aos campeonatos esportivos e intelectuais em nossa rede Municipal; 

g) Intensificar treinamentos e aperfeiçoamento dos nossos professores; 

h) Promover uma integração de ações conjuntas entre as Secretarias Municipais e seus 

Gestores, unindo Educação, Saúde, Esporte, Cultura, Assistência Social e Segurança Pública 

com o objetivo de promover o desenvolvimento total da educação em nosso Município. 

i) Desenvolver e aprimorar os serviços de atendimento especializado e de educação inclusiva 

em parceria com instituições legalmente estruturadas e sem fins lucrativos. 

SEGURANÇA  

a) Ampliar a atuação da Guarda Municipal em parceria com a PM e PC; 

b) Elaborar um plano de segurança junto as Policias, Justiça, Legislativo e a Sociedade Civil 

organizada com a finalidade de diminuir a criminalidade em nossa cidade; 

c) Segurança e Monitoramento em todas as escolas pela Guarda Municipal; 

d) Vídeo monitoramento 24h e cerco eletrônico em parceria com os Municípios da Região 

Metropolitana; 

e) Melhorar a iluminação pública: 

f) Treinar, qualificar e contratar os Guarda-Vidas para as praias de nossa cidade; 

g) Cadastrar os moradores de rua e tratar de sua dependência e dando uma profissão para 

eles retornarem ao convívio social; 

h) Fortalecer as ações preventivas de proteção as crianças, adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade; 

MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE 

a) Rever com os Municípios da região Metropolitana a integração de todos os modais de 

transporte;  

b) Melhoria de sinalizações nas ruas e a identificação das residências; 

c) Fiscalizar rampas de acesso para pessoas com deficiência física.  

d) Sinalização Turística do transito, vertical / horizontal, com placas indicativas, facilitando a 

circulação dos visitantes de nossa cidade; 

e) Promover a melhoria da calçada cidadã.  

LAZER, CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO 

Cultura: 

a) Incentivar o Turismo náutico e de observação as baleias; 

b) Desenvolver áreas de lazer e esporte dentro do próprio bairro; 

c) Apoiar as tradições culturais; 

d) Criação de um complexo cultural, que demandaria a suspensão das pontes de Camburi e Ayrton 

Senna. Desenvolver o turismo em torno de toda a Ilha de Vitória, e incentivar as paneleiras e a 

nossa Moqueca Capixaba; 
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e) Criar feiras culturais para que nossos artistas, escritores, poetas, músicos, artistas, pudessem 

se apresentar e expor os seus trabalhos.  

 

Empreendedorismo 

a) Incentivar a juventude na criação de Startups (modelo de negócio na área tecnológica); 

b) Facilitar a licença para os Ambulantes e Micros-negócios; 

c) Participar e promover encontros com empreendedores nacionais e internacionais; 

d) Criar parcerias com SEBRAE, SESC, SENAI, SENAT com cursos específicos para os 

jovens e adolescentes empreendedores da cidade. 

 

Turismo 

e) Rever, atualizar e executar o calendário anual de eventos (Festivais, Feriados 

Prolongados, Campeonatos Esportivos); 

f) Ampliar os pontos de orientação ao turista; 

g) Melhorar a sinalização dos pontos turísticos; 

h) Potencializar e divulgar o turismo ecológico;  

i) Criar eventos de Agro turismo e Ecoturismo com a Região Metropolitana.  

SOCIAL: 

a) Criar Centro de Recuperação e Cidadania para pessoas em situação de rua para retorno ao 

convívio social que será feita através de PPP; 

b) Fortalecer e estruturar as clínicas de recuperação de dependentes químicos, apoiando a 

recuperação dos jovens e adultos que se encontram nessa condição; 

c) Colocar em prática o programa de regularização fundiária dos bairros dando condição a 

regularização dos imóveis do município com apoio do Poder Público Municipal; 

d) Implantar a regularização fundiária de documentos de imóveis para os proprietários dos 

bairros; 

e) Ampliar os Centro de Convivência Municipal para idosos; 

f) Promover a inclusão Digital de Adolescentes, Jovens, Idosos; 

MEIO AMBIENTE 

a) Elaborar um projeto de arborização da cidade;  

b) Implantação e revitalização da restinga evitando assim a erosão das praias e manguezais; 

c) Fortalecer a pesca submarina, temos a maior biodiversidade marinha do Brasil; 

d) Criar e potencializar o turismo ecológico; 

e) Reestruturar o sistema de limpeza urbana e educar o povo a manter a cidade limpa; 

f) Incentivar o uso de ônibus elétrico ou a gás. 
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g) Incentivar o uso da energia solar nas residências e indústria. 

AUDITORIA / FINANÇAS 

a) Aprimorar o Portal da Transparência em todas as Secretarias, tornando-os acessíveis à 

população, com linguagem simples e informações atualizadas, permitindo aos 

contribuintes e cidadãos que assumam a tarefa de exercer a fiscalização dos gastos 

públicos; 

b) Implementar política de conhecimento técnico e tecnológico de todos os servidores do 

setor de finanças para um melhor desempenho de suas funções com cursos, treinamentos 

e equipamentos de alta tecnologia; 

c) Criar um setor de Auditoria Interna (independente) para levantar números e gastos de todas 

as Secretarias, colocando no portal a real situação de casa setor; 

d) Enxugamento da máquina pública e qualificação dos funcionários públicos; 

Vitória, ES em 24 de setembro de 2020 

 

ERON DOMINGOS SOUZA LIMA  

Candidato à Prefeito de Vitória-ES. 


