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APRESENTAÇÃO 

 

O Presente plano de governo que será apresentado para o povo de Cariacica será dividido 

em seis grandes pilares: Saúde, Segurança, Educação, Desenvolvimento Economico, 

Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Social. 

 

O foco será nas contas, na cidade e nas pessoas. 

 

“E nada se faz sozinho. Por isso, Cariacica precisa de União. União dos poltícos, mas, 

principamente, união das pessoas.” É PRA CARIACICA, É POR VOCÊ!   

 

Um plano de governo eficaz deve ir além da sugestão de propostas. É preciso entender a 

realidade da cidade, fazer um diagnostico e colocar a mão na massa. Muito foi feito e muito 

tem a fazer. 

  

O passo seguinte é discutir gargalos e definir as prioridades, separando-as, o que é 

Urgente, Médio Prazo e que poderá ser feito ao longo dos quatro anos e, com isso, 

definir o planejamento para que se possa atingir o objetivo, além de analisar as contas 

públicas, reduzir o custeio e reavaliar estratégias. 

 

A partir daí, com a união de todos os cariaciquenses, Governo Federal, Governo Estadual, 

três senadores, 10 deputados federais e os 30 deputados estaduais, propor políticas 

públicas ajustadas, cuidar das contas publicas, da cidade e das pessoas. 

 

Este plano de governo foi construído ouvindo o povo de Cariacica, técnicos da área, as 

lideranças, analisando as contas e orçamentos públicos. Sabendo disso foi determinante 

traçar as principais carências da cidade. 

 

O bom plano de governo também deve defender posições e valores, firmar 

compromissos, definir metas, reduzir a máquina pública, aumentar receita e gerar 

empregos. 

 

“É nosso compromisso repactuar a relação do poder público com a população. Abrir a 

prefeitura, fazer dela transparente, próxima, parceira dos cidadãos e entidades. Nosso 

foco é fazer da política o instrumento para humanizar a cidade, com direitos assegurados 

e serviços dignos para todos, priorizando sempre os que mais necessitam.” 

 

Nosso objetivo é melhorar o cotidiano das pessoas, criar uma cidade funcional, capaz de 

dar oportunidades aos que vivem e trabalham em Cariacica, e planejando o futuro para 

gerações vindouras, numa cidade melhor para todos, tendo a sensação de uma cidade 

mais segura e com melhor atendimento ao cidadão. 
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NOSSA CIDADE 

 

CARIACICA é uma cidade situada na Região Metropolitana da Grande Vitória, no 

Espirito Santo. É um municipio bem localizado geograficamente, pois além de ser 

vizinho da capital, Vitória, é um eixo de passagem para os estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e Bahia. 

 

Cariacica tem uma população aproximada de 383.917 pessoas, em uma área 

teritorial de 279.975 km², em que 54% de sua área total é rural. Seu PIB per capita 

(2017) é de R$ 20.584,24 e tem em sua base econômica o comércio, agricultura, 

serviços  e indústria . 

 

Atualmente Cariacica tem orçado para o ano de 2020 o montante de R$ 726.755.606,00, 

oriundos das arrecadações de impostos e transferências governamentais e outras, contra 

uma despesa orçada em 2020 de R$ 728.562.464,00.  

 

Cariacica tem vários corações pulsando pela cidade: Campo Grande, onde concentra o 

maior contingente de lojas comerciais, sendo considerado o maior shopping a céu aberto do 

estado do Espírito Santo; Jardim América, um bairro residencial mais que possui um belo 

comércio; áreas verdes, um dos simbolos da cidade, A igreja Santa Maria Goretti; Cariacica 

Sede, que preserva o bucolismo dos velhos tempos; a área rural de grande extenção e que 

possui a Reserva Duas Bocas, Vale do Moxuara, o Congo, além de outras regiões iguamente 

importantes.  

 

É possível entrar em mais de 400 lojas em apenas uma rua: a Avenida Expedito Garcia, e 

encontrar diferentes produtos. Cariacica possui o maior porto seco da América Latina, além 

de várias empresas de logística. A cidade conta ainda com o Shopping Moxuara, localizado 

na BR-262/101 no bairro de São Francisco, sendo o primeiro shopping center do município. 

 

Fica sediado nesse município o Grupo Águia Branca, um dos maiores grupos empresariais 

do país. Também são destaques no município a fábrica da Coca-Cola, a empresa 

ArcelorMittal Cariacica e o Grupo Coimex, dentre outros, além de milhares de micro e 

pequenas empresas e microempreendedor individual. 

 

A construção de uma nova Cariacica é a idealização de um projeto que compartilhamos, e 

convidamos todos os cidadãos para estarem juntos conosco na concretização desse ideal, 

dessa cidade tão jovem e promissora, com enorme potencial de crescimento e 

desenvolvimento. 

 

“Queremos não apenas cuidar e melhorar o lugar onde vivemos, mas fazer algo novo, fazer 

nossa Cariacica cada dia melhor. Temos como princípios os valores em favor da família e 

do cidadão, honestidade, trabalho, respeito, transparência e paixão pela cidade e pelas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_seco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Via%C3%A7%C3%A3o_%C3%81guia_Branca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aperam_South_America
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pessoas que aqui vivem e trabalham. A esses, o nosso compromisso pessoal.”  

 

Nosso empenho é de trabalhar para o povo e com o povo, por isso queremos promover uma 

gestão comprometida com a excelência, em que o combate ao desperdício e a corrupção 

são o norte da nossa administração. Na nossa gestão não faltará respeito, dedicação e 

carinho ao povo e a essa cidade que tanto precisa de todos nós. 

 

O objetivo fundamental será o de implantar um novo modelo de gestão na administração 

municipal, ouvindo os cidadãos e empresários para construção de uma melhor cidade, 

propondo e executando projetos estruturantes a serviços da população, em que iremos 

estabelecer metas e resultados altamente positivos em todas as áreas de atuação do 

governo. O empresário será requisitado e sempre bem-vindo em nossa administração para 

compartilhar ideias e desenvolver novos projetos. 

 

Nossa gestão terá foco os instrumentos de planejamento e acompanhamento de metas 

pautadas na disciplina da execução orçamentária, e na implantação de planos e projetos 

para a concepção de novas soluções para a cidade de Cariacica.  

 

A implementação das nossas ações levará o município a ter o seu papel de protagonismo 

no nosso estado, para que com muito trabalho e dedicação possamos ter orgulho da nossa 

cidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTAS DE GOVERNO 
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Elencamos nosso projeto com suas devidas propostas em dois pilares, assim descritos 
abaixo:  
 
 
 
Cariacica feliz e orgulhosa: aqui está o que entendemos ser o mais urgente, que é o bem 
estar pessoal de cada cidadão de Cariacica. Contempla diretamente ao atendimento ao 
cidadão, em todas as areas. É o eixo voltado especificamente ao aperfeiçoamento de suas 
necessidades básicas atendidas, além do emprego, terá também esporte, lazer, cultura e 
servidores valorizados para atender bem a população. 
 
Cariacica gestão, transparência e desenvolvimento: este item é de extrema urgência em 
nosso município, pois precisamos desenvolvê-lo, desburocratizando o máximo para que com 
isso atraia novas empresas e mantenha as que aqui já estão instaladas, e a transparência 
com contas públicas, controle, corregedoria e transparência, descentralização, novas 
tecnologias, gestão de processos e avaliação de serviços, entre outros. 
 
Captar recursos, elaborar projetos para garatinr investimentos estaduais, federais, recursos 
do exterior ou de fundo perdido ou outra fonte. Contempla aqui a gestão do município, 
finanças, orçamento, administração, planejamento, desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento urbano e desenvolvimento rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÚDE 
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Introdução/contextualização: 

Avaliando as dificuldades de acesso aos serviços de saúde na Atenção Primária de 

Cariacica, o presente projeto tem como objetivo facilitar a adesão do usuário, assim 

como possibilitar a efetivação dos serviços disponíveis à população de forma plena, 

sendo necessária a contemplação de investimentos nessas áreas de maior deficiência 

sócio-econômica, com o objetivo de promover à equidade a assistência à saúde de 

qualidade. 

A Atenção Primária tem como objetivo principal a prevenção e promoção de saúde, com 

foco nas necessidades individuais e coletivas. Partindo desse pressuposto, faz-se 

necessário investimento nessa área, com o intuito de melhoria na assistência e na 

qualidade de vida dos usuários. 

. 
 
Rede de Prontuários Online 

A rede de prontuários online funcionará como uma ferramenta facilitadora, tanto na 

compilação dos dados do usuário, quanto para interligar as unidades de saúde como 

uma forma de continuidade da assistência prestada. Essa ferramenta virá com o intuito 

de obter informações primordiais no atendimento ao paciente, como: marcação de 

consultas online, evolução médica, prescrição médica,  evolução de enfermagem, 

receituário, resultado de exames, entre outros. A plataforma também contará com o 

serviço de marcação de consultas online, o que será um diferencial no agendamento, 

tornando-o mais prático e rápido. Antes da data de ser atendido, o cidadão receberá um 

SMS para confirmação ou remarcação da consulta, para evitar faltas e que profissionais 

da saúde fiquem parados sem pacientes. 

Além desses serviços, ao final de cada consulta/atendimento, o usuário também 

receberá um SMS/WhatsApp/E-mail com uma pesquisa de satisfação, no qual avaliará 

o atendimento prestado. A pesquisa de satisfação será de grande importância, uma vez 

que os usuários poderão avaliar e contribuir com a melhoria  do serviço prestado. 

 

Benefícios da Rede de Prontuários Online: 
 

✓ Segurança dos dados: as vantagens para a implantação do prontuário eletrônico 

envolvem principalmente a segurança na inserção e na transmissão de dados 

clínicos do paciente. As prescrições que antes poderiam ser ilegíveis, passíveis 

de rasura ou extravio, são totalmente eliminados com o uso do prontuário 

eletrônico. 

✓ Otimização das atividades: a utilização do prontuário eletrônico pode agilizar o 

atendimento e permitir uma atenção muito maior frente às demandas do paciente. 

✓ Integração de informações: os estabelecimentos médicos que ainda utilizam 
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prontuários de papel contam com uma grande desvantagem: a falta de 

centralização e integração dos dados dos pacientes. Com o arquivo eletrônico 

teremos todas as informações sigilosas dos pacientes, reunidas em um único 

local, além de historicos de consultas, tratamentos, doenças, etc. 

✓  Corte de custos e espaços: Os espaços que antes eram usados para guardar 

pilhas de prontuários de papéis, agora podem ser utilizados para algo realmente 

produtivo, como um novo espaço para atendimento. Prontuários em suporte de 

papel são necessários guardá-los por um período de no mínimo 20 anos. 

Quando o profissional opta pela digitalização, esses prontuários podem ser 

eliminados. Além disso, com a drástica redução no uso de papel, o dinheiro que 

antes era investido nesse material frágil, que não garantia nenhuma segurança, 

pode ser realocado para outras áreas. Dessa forma, é possível economizar, 

investir em uma ferramenta que irá ajudar no processo de fidelização de 

pacientes, e contribuir com o meio ambiente. 

 

 

 
Ambulatório De Especialidades 

 
✓ Objetivo Geral: 

Promover/facilitar assistência à saúde de qualidade aos moradores da região, 

a nível ambulatorial. 

 
✓ Objetivos Específicos: 

Tornar acessível os serviços de saúde para a população; 

Promover educação em saúde; 

Potencializar um modelo de assistência holística e humanizada. 

 
 
 

EXAMES COMPLEMENTARES: os exames serão marcados ao final de cada consulta, 

de acordo com a solicitação do profissional. 

 

SERVIÇOS OFERTADOS  

Aliado a consulta, estarão disponíveis serviços que complementarão o plano de cuidado 

de cada paciente, atendendo-o como um todo. Os atendimentos englobarão o 

acompanhamento de acordo com a necessidade do cliente. Alguns serviços 

complementares funcionarão por meio de encaminhamentos que serão marcados ao 

término da consulta. 

 

 

 Saúde da Mulher de Cariacica 

O projeto surgiu a partir da necessidade de ofertar uma assistência qualificada às 
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mulheres, visto que as precariedades dos sistemas de saúde não possuem um olhar 
sensibilizado a mulher em todas as fases de sua vida. O mesmo tem o intuito de 
englobar o atendimento em todos os âmbitos da área de saúde da mulher e 
complementar os serviços já disponíveis na região e trabalhar em conjunto com as 
Unidades Básicas de Saúde de Cariacica, juntamente com o Ambulatório de 
Especialidades. 

 

O projeto é a criação de uma clínica voltada para serviços prestados à saúde da 

mulher, com ênfase na consulta de enfermagem, uma vez que a mesma tem como 

fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade 

das ações de saúde. A clínica ofertará atendimento às mulheres de todas as idades. 

O funcionamento da clínica se dará na respectiva ordem: 

 
1 - Acolhimento: é importante que a mulher seja recebida com aceitação de todos os 

integrantes da equipe. Sendo assim, é necessário um grupo apto a acolher com 

qualidade. Nessa etapa, ocorre o primeiro contato com a clínica, na qual será realizada 

a marcação de consultas e esclarecimentos de informações. 

 
2 - Triagem e Consulta: a cliente passará por um protocolo de triagem da clínica e será 

direcionada de acordo com a sua demanda a uma determinada conduta, dentro da etapa 

da consulta de enfermagem. 

 
3 - Encaminhamento: de acordo com a necessidade da cliente, ela será encaminhada 

para um dos serviços da clínica, como: psicologia, assistente social, educador físico, 

exames e cursos. 

Curso de preparação para o parto: o curso será realizado por um enfermeiro do 

ambulatório com a periodicidade de duas vezes ao mês, englobando gestante a partir 

da 25ª semana, abordando temas voltados ao trabalho de parto, pós-parto e cuidados 

com o bebê. 

 
Consultoria em amamentação: será um serviço ofertado de acordo com a procura, 

podendo ser realizado em residência, por um enfermeiro do ambulatório. 

Exames: o ambulatório irá dispor de exames laboratoriais, imagem, por meio de 

parcerias com laboratórios e clínicas de diagnósticos por imagem, em que o cliente terá 

acesso aos exames complementares requisitados em consulta. Para diminuir custo e 

maximizar atendimentos, criaremos um ônibus equipado com a mais alta tecnologia 

para determinados tipos de exames, o qual ficará percorrendo a cidade para 

realização desses exames especificos. 
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Ampliar o horàrio dos serviços nas Unidades de Saúde 

Garantir o acesso as unidades para o trabalhador e estendendo o horário de 

atendimento até as 21h. 

 

Saúde bucal 

Garantir o atendimento da saúde bucal para os munícipes que desejarem, 

principalmente as crianças das escolas públicas. 

 

PA do Trevo 

Priorizar a gestão do PA e humanizar o atendimento. 

 

Hospital Geral 

Priorizar e acompanhar as articulalções com a bancada federal, bancada estadual e 

governo do estado para agilizar a obra do hospital. 

 

 

CRIAR UMA CLÍNICA VETERINÁRIA PÚBLICA  

Com atendimento de vereterinários especializados no trato dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA E TRÂNSITO  
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Introdução/contextualização: 

A segurança pública, não obstante, é dever do Estado, e cabe ao gestor municipal priorizar 
as articulações e implementar ações que garanta a proteção dos direitos individuais e 
assegura o pleno direito de ir e vir do cidadão, o respeito pelas leis e a manutenção da paz 
e ordem pública. 

Paralelo às garantias que competem ao Estado, o conceito de segurança pública é amplo, 
não se limitando à política do combate à criminalidade e nem se restringindo à atividade 
policial. 

A segurança pública enquanto atividade desenvolvida pelo Estado é responsável por 
empreender ações de repressão e oferecer estímulos ativos para que os cidadãos possam 
conviver, trabalhar, produzir e se divertir, protegendo-os dos riscos a que estão expostos. As 
instituições responsáveis por essa atividade atuam no sentido de inibir, neutralizar ou 
reprimir a prática de atos socialmente reprováveis, assegurando a proteção coletiva e, por 
extensão, dos bens e serviços. 

Norteiam esse conceito os princípios da dignidade humana, da interdisciplinaridade, da 
imparcialidade, da participação comunitária, da legalidade, da moralidade, do 
profissionalismo, do pluralismo organizacional, da descentralização estrutural e separação 
de poderes, da flexibilidade estratégica, do uso limitado da força, da transparência e da 
responsabilidade. 

Consideradas as afirmações do que se referem à segurança pública como dever de estados 
e municípios, prefeituras de vários estados brasileiros abraçaram o clamor social por 
segurança. Dessa forma foram criados inúmeros mecanismos que somados aumentam a 
participação dos municípios. 

Legislações foram alteradas para dar alguns poderes aos municípios, os quais auxiliariam 
na criação das guardas civis e guardas de trânsitos municipais, modalidades que passam a 
ter um papel importante no contexto da segurança como um todo. 

O município de Cariacica conta com 289 bairros, posicionados em uma geografia complexa, 
não poderia se excluir desse dever, dada todas as demandas, a segurança dos munícipes 
cariaciquenses deve estar entre as prioridades de qualquer governo municipal vigente. 

 

As políticas de segurança e seus impactos para desestruturar o crime 

Há uma grande deficiência nas chamadas políticas de segurança aplicadas em nosso 
sistema e convém neste ponto, realçar que em todo o país a manutenção da segurança 
interna deixou de ser uma atividade monopolizada pelo Estado. 

Atualmente as funções de prevenção do crime, policiamento ostensivo e ressocialização dos 
condenados estão divididas entre o Estado, a sociedade e a iniciativa privada. 

Entre as causas dessa deficiência estão o aumento do crime, do sentimento de insegurança, 
do sentimento de impunidade e o reconhecimento de que o Estado apesar de estar obrigado 
constitucionalmente a oferecer um serviço de segurança básico, não atende sequer, as 
mínimas necessidades específicas de segurança que formam a demanda exigida pelo 
mercado. 

Diversos acontecimentos têm nos provado que é impossível pensar num quadro de 
estabilidade com relação à segurança pública de tal maneira que se protegesse por completo 
dos efeitos da criminalidade em sentido amplo. Porém, isso não significa que o Estado tenha 
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de lavar as mãos e conformar-se com o quadro, devendo, portanto, tomar medidas sérias e 
rígidas de combate à criminalidade e à preservação da segurança nacional, adotando novas 
soluções tanto no quadro jurídico e institucional quanto no operacional, que estejam à altura 
da sofisticação da criminalidade. 

Não se pode sustentar em políticas de combate à criminalidade deficitária e que não atingem 
o bem comum, em procedimentos lentos e sem eficácia, pois não configuram respeito aos 
direitos fundamentais. 

Os investimentos em segurança pública estão muitíssimos aquém do que seria necessário 
para se começar a pensar em oferecer segurança. Uma grande prova, é o crescimento dos 
gastos dos estados e municípios para combater a violência em contraposição aos 
investimentos federais que caem paulatinamente. 

E devido a esses índices faz-se necessário o empenho de outros agentes públicos neste 
processo, para que esta nossa realidade sofra alterações consideráveis. A participação de 
municípios no enfrentamento do crime e da violência vem sendo matéria de muitas 
discussões.  

Este Plano de Governo apresenta propostas viáveis e equilibradas já em curso como a 
guarda civil municipal, rede de monitoramento por câmeras, guarda civil de trânsito, defesa 
civil e atividade de inteligência, dentre outras modalidades. 

Os governos municipais têm obrigação de absorver mais esta demanda da sociedade, então, 
em muitos locais o assunto segurança pública passou a ser discutida, como compromisso 
de trabalho, haja vista ser este um dos grandes clamores sociais. 

Dessa forma, o assunto segurança pública estará dentro das prioridades do nosso 
governo 

Somado todo o aparato envolvido no exercício da segurança pública, podemos elencar a 
participação de órgãos de inteligência, para o efetivo serviço operacional dos agentes 
envolvidos. Inteligência e segurança aliados ao propósito da ordem pública vislumbra 
aumentar a sensação de segurança, sendo este um dos principais clamores sociais, senão 
o principal deles. 

Realmente, o conceito de segurança pública é extenso, dando margem para somar variados 
procedimentos e serviços, um destes é a atividade de inteligência para a segurança pública 
com o foco no resultado das ações de Estados e municípios. 

E como características peculiares dessa atividade, observamos sua composição de trabalho, 
em um complexo processo organizacional, que se bem gerido trará resultados consistentes 
ao operador de segurança pública, não deixando de lado as políticas públicas de prevenção 
à violência com investimento em cultura, esporte, emprego e formação. 

 

PROPOSTAS: 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL ARMADA 

A Guarda Municipal ou Guarda Civil Municipal, é uma instituição pública municipal, de caráter 
civil, uniformizada e armada conforme previsto Lei 13.002 de 2014, que tem a função de 
proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do 
Distrito Federal. 
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A atuação da Guarda Civil é baseada nos princípios da proteção dos direitos humanos 
fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida e 
diminuição de perdas, por meio de patrulhamento preventivo e uso progressivo da força. 
A Constituição Federal de 1988, no Artigo 144, refere-se a Segurança Pública como: Dever 
do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
Também enumera os seguintes órgãos como responsável por sua execução, e deixa critério 
dos municípios constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços 
e instalações, conforme dispuser a lei: 
 
Essas organizações de segurança pública são responsáveis por atividades no sentido de 
prevenir, inibir, neutralizar ou reprimir a prática de atos considerados ilegais perante a 
legislação vigente e situações de riscos ao bem estar social. 
 
A Guarda Municipal (GM) ou Guarda Civil Municipal (GCM) é a denominação utilizada no 
Brasil para designar as instituições que podem ser criadas pelos municípios para colaborar 
na segurança pública, utilizando-se do poder de polícia delegado pelo município através de 
leis complementares. 
 
 

Porte de armas para a Guarda Municipal 

Quanto ao porte de arma de fogo pelas guardas municipais, elas estão autorizadas a usá-
las de acordo com a Lei 10.826/2003: 
Art. 6º: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos 
previstos em legislação própria e para: 

IV – os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 (cinquenta 
mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço; 

§ 3o A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada 
à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade 
policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. 

A Lei 10.826/03, “Estatuto do Desarmamento” disciplina no seu art. 6º a utilização e o porte 
de arma de fogo para as Guardas Municipais, sendo em serviço e fora dele para as Guardas 
Municipais das capitais dos estados e cidades com mais de 500.000 habitantes, e somente 
em serviço para as cidades com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes. 
Esse porte fica também condicionado à existência de uma Corregedoria e uma Ouvidoria 
próprias e a autorização do Superintendente Regional da Polícia Federal no estado a que 
pertence, o qual também delimitará a validade territorial do porte. 

  

Concurso público para Ingressar na Guarda Municipal de Cariacica 

O ingresso a guarda municipal se dá por meio de concurso público publicado em edital. 

https://gestaodesegurancaprivada.com.br/seguranca-publica-no-brasil-estrutura/
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/organizacoes-conceitos-tipos/
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/aquisicao-registro-armas-de-fogo/
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Bike patrulhamento  
 
Tem por objetivo substituir os veículos motorizados por bicicletas em patrulhamento 
preventivo realizado pela Guarda Municipal de Cariacica. O patrulhamento com uso de 
bicicletas auxiliará a segurança pública, promovendo a proximidade com a população, 
especialmente comerciantes e consumidores, no combate à criminalidade. 
 

Parcerias com outros agentes de segurança 

Com a implantação da guarda civil municipal de Cariacica, busca-se a estabelecer 
convênios, conforme legislação vigente, com os outros órgãos de segurança pública (polícia 
federal, civil e militar) as quais participariam na formação e na habilitação dos agentes 
municipais e policiais de reserva.  

Com a Polícia Federal, em especifico buscará uma parceria para aquisição ou doação de 
armamentos bélicos apreendidos os quais poderiam ser usados pelos agentes municipais.  

Já com a polícia civil estabeleceria o convenio para a formação teórica e técnica dos agentes 
municipais.  

Com a polícia militar será firmada uma parceria para a habilitação pratica de armamento e 
manuseio de referidos veículos de emergência, como o são as viaturas operacionais.  

Dentre os convênios a serem solicitados está a secretaria estadual de segurança pública 
(Sesp), conforme legislação vigente, salvo as devidas proporções se tentará estreitar 
relações para uma integração dos órgãos de segurança municipais com essa secretaria. 
Uma das benfeitorias dessa parceria estaria o estreitamento nas informações de inteligência 
obtidas por cada órgão.  

No decorrer da firmação da secretaria municipal de segurança também será necessário o 
uso de um centro de informações integradas, no qual os agentes públicos municipais 
acessariam os boletins unificados confeccionados pela Polícia Militar. Caso a parceria seja 
estabelecida todo o sistema será integrado em todos os seus seguimentos, inclusive com a 
troca de informações de inteligência.  

 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

O Código de Trânsito Brasileiro é a Lei Nº 9.503/97, sancionada no dia 23 de setembro de 
1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, trata-se de um documento legal 
que define as atribuições das autoridades de trânsito brasileiras e estabelece normas de 
conduta, infrações, crimes e penalidades para os motoristas.  

Entre muitas inovações, introduziu o conceito da municipalização do trânsito, ou seja, a 
integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Dessa forma, os Municípios 
adquirem a responsabilidade sobre o trânsito da cidade, através da criação de Órgãos 
Executivos Municipais de Trânsito. 
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As prefeituras tornam-se responsáveis pelos planejamentos, projetos, operações, 
fiscalização e educação de trânsito, não apenas no perímetro urbano, mas também nas 
estradas municipais. Assumem as questões relacionadas ao pedestre, à circulação, ao 
estacionamento, à parada de veículos e à implantação da sinalização, atendendo de forma 
direta as necessidades da comunidade. Por menor que seja a cidade, deve ser feito 
tratamento especial para a circulação segura dos pedestres, ciclistas ou carroças. O trânsito 
não é feito só de automóveis ou caminhões, mais também para as pessoas. 
 

Defesa civil municipal ou gestão de emergência  

A defesa civil ou proteção civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais 
e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes 
tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. 
 
Uma defesa ou proteção civil eficiente baseia-se na integração de planos de emergência, 
com envolvimento de agentes governamentais e não governamentais a todos os níveis.  
 
Mapear as encostas, valões e monitorar constantemente para prevenir desastres naturais, 
além de garantir a constante limpeza dos valões existentes no município. 
  
 

Comunidades 
 

Surgimento de metodologias de defesa da população 
 
À medida que a humanidade se desenvolveu, aumentando dessa forma a complexidade, 
social aumentaram também as possibilidades de calamidades públicas devido ao 
aumento demográfico. 
 
As defesas civis municipais são responsáveis pelo contato direto com a população. Elas 
repassam informações importantes sobre riscos e prevenção, coletam e distribuem 
suprimentos para vítimas de desastres e fazem vistorias em edifícios e áreas de risco, entre 
outras funções. Cabe também como atribuição da defesa civil o que se refere as demandas 
da sociedade nos casos de desastres naturais. Entre eles, os deslizamentos de 
terra, rompimentos de barragens e diques, alagamentos, secas e vendavais, bem como a 
fiscalização dos afluentes de rios responsáveis pelo abastecimento de água.  
 
Os corpos de bombeiros, batalhões da polícia militar, serviços de emergência: todos seguem 
as orientações da defesa civil para atender a população nessas tragédias. 
Assim, ela tem o dever não apenas de ajudar no resgate às vítimas e na recuperação de 
áreas atingidas, como também de prevenir os desastres antes mesmo que eles aconteçam. 
Neste sentindo propomos uma defesa civil forte e articulada com os outros poderes. 
 
 
 

VIDEOMONITORAMENTO  
 
É importante no apoio ao trabalho de policiamento ostensivo, além de auxiliar na 
identificação de conflitos e demandas por agentes de trânsito.  
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O local de instalação das câmeras é definido a partir do mapa da violência e segue critérios 
como maior concentração de pessoas e necessidades das comunidades.  
 
 
 
Integração do videomonitoramento municipal  
 
Com a implementação do corredor de segurança também se integrará o sistema de 
videomonitoramento municipal de Cariacica aos de outros órgãos estaduais e municipais, 
estabelecendo assim, a participação no corredor de segurança já em andamento pelos 
demais órgãos de segurança.  
 
Com essa agregação, o órgão público municipal buscará ampliar a sua visão a respeito de 
um sistema vídeo monitoramento mais eficaz, quando também auxiliará as demais 
secretarias que direta ou indiretamente fazem parte do planejamento de governo.  
 
Dessa forma, a segurança pública terá interface com todas as secretarias sendo 
acompanhada diretamente Pelo prefeito municipal. Até porque, os locais em que estarão 
os equipamentos de monitoramento necessitam de iluminação, asfaltamento e vias 
estruturadas, além de politicas públicas de prevençao à violência.    
 
 
Parcerias 
 
Dar celeridade ao processo de acesso ao videomonitoramento aos órgãos que compõem o 
sistema de corredor de segurança, flexibilizando o acesso às câmeras de vídeo, haja vista 
que o atual sistema somente pode ser acessado por outros agentes de segurança por meio 
de ofícios, tornando este sistema um tanto burocrático. Dessa forma, com o convenio entre 
os órgãos, esse sistema será mais eficaz quanto ao seu uso pelos demais agentes de 
segurança.  
 
 
INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA 
 

A conjuntura nacional e internacional encontra-se particularmente complexa e instável em 
termos de segurança. O aumento populacional, os avanços tecnológicos, os desequilíbrios 
provocados pelo processo de globalização, etc vêm contribuindo significativamente para o 
crescimento do terrorismo, o fortalecimento do crime organizado, o desenvolvimento de 
grandes mercados consumidores, entre outras questões. Esse conjunto de fatores contribuiu 
para o aperfeiçoamento do modus operandi das organizações criminosas, que se tornaram 
verdadeiros conglomerados econômicos transnacionais. Essas organizações têm se 
infiltrado em vários setores da sociedade, inclusive do Estado, minando suas principais 
bases através da corrupção institucional, extorsão, financiamento de redes de prostituição, 
narcotráfico, tráfico de pessoas e de órgãos, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas 
e de outras atividades ilícitas de menor complexidade, pertinentes à criminalidade de 
maneira geral.  
 
Essas redes, que muitas vezes têm atuado em sistemas de cooperação umas com as outras, 
aumentam tanto o desafio como a importância da área de inteligência, ao dificultarem o 
estabelecimento de prognósticos essenciais às políticas da área de segurança pública. 
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Como forma de enfrentar esses desafios, os órgãos de segurança pública passaram a 
desenvolver modos de produção de conhecimento que tornam mais eficiente o combate ao 

crime − cada vez mais organizado – e às ameaças à ordem institucional e à segurança do 
Estado democrático: a atividade de Inteligência de Segurança Pública (ISP). 
 
 
 
 
Esse serviço terá a finalidade de assessorar a atividade de segurança pública e defesa social 
e na formulação das respectivas políticas, dando maior efetividade às suas ações 
estratégicas, tático-operacionais e de proteção do conhecimento.  

  
PLANEJAMENTO 
  
Após analise de todos os elementos que compõem a segurança publica, conclui-se que a 
junção perfeita de cada organismo influenciará de forma sistemática nos resultados 
esperados no que tange a redução dos altos índices de criminalidade no município de 
Cariacica. Dessa forma os gráficos nos mostram como tem sido relevantes, de forma 
negativa o índice de criminalidade.  
 
A reformulação da Secretaria de Defesa Social para a Secretaria de Segurança 
Municipal, somará com os demais agentes responsáveis pela segurança da sociedade 
cariaciquense, ações essas coordenadas e monitoradas diretamente pelo prefeito 
municipal.  
 
 
Iluminação Pública 
 
Desenvolver um plano de iluminação publica eficiênte e que ao final dos quatro anos todo o 
municipio estará contemplado com Iluminação levando segurança e bem estar a população. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 

Introdução/contextualização: 
 
 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo” 
(Nelson Mandela). 
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Falar em educação é buscar caminhos e enfrentar desafios, é pensar fundamentalmente em 
uma educação universalizada, que garanta a aprendizagem, a permanência, a promoção e 
o sucesso dos alunos da rede de Cariacica. 
 
Uma das prioridades dessa gestão para os próximos anos é, a construção e consolidação 
de uma educação de qualidade, que forme cidadãos em sua plenitude. Para tanto, são 
necessárias diferentes estratégias e abordagens que estão aqui alicerçadas em três grandes 
pilares: envolvimento da família na educação dos alunos, valorização dos professores e 
infraestrutura nas escolas.  
 
A pandemia tornou ainda mais evidente a necessidade de um novo olhar, mais profundo, 
para esses pilares. O cenário extremo de isolamento social trouxe a necessidade de 
repensar a relação com a família, as práticas pedagógicas, o papel da escola, e, também, a 
implementação dos recursos tecnológicos para beneficiar todas as etapas de ensino. 
 
O desafio em Cariacica é grande e terá uma rede de 47 mil alunos e 113 escolas. Um dos 
grandes desafios a ser tratados será a evasão escolar que tem maior intensidade em bairros 
perifericos com altos indices de violência. Teremos que tratar na fonte ou seja na casa dos 
alunos, para saber qual o real motivo das faltas e como voltar com este aluno para escola. 
 
Outro desafio a ser enfrentado é no Ensino Infantil, precisamos garatir vaga nos CMEIs 
para todas as crianças em idade da pré escola e gradativamento implantar em Tempo 
integral.   
 
PROPOSTAS: 
Dentre as nossas inúmeras propostas para a educação, algumas terão destaque em nossa 
administração visando o comprimento das metas do Plano Municipal de Educação de 
Cariacica–PMEC (Lei nº 5.465, de 22 de setembro de 2015):  
 

✓ Ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, reduzindo gradativamente o 

cadastro de reserva;  

 
✓ Implantar o georreferenciamento para oferta de vagas, a fim de localizar os alunos 

mais próximos de suas residências; 

 
✓ Promover a alfabetização dos alunos até o final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental, no intuito de reduzir a taxa de analfabetismo; 

 
✓ Implantar um sistema de rede que envolva saúde, assistência social, cultura e 

esportes, integrando políticas públicas direcionadas aos estudantes e suas famílias 

a fim de garantir que alunos de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos concluam o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos na idade certa e bem como diminuir a taxa de evasão 

escolar; 

 
✓ Aprimorar as ações da equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de 

Educação e investir na saúde emocional dos profissionais do magistério; 
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✓ Implementar programas nas unidades de ensino, promovendo a orientação e 

prevenção ao combate as drogas; 

 
✓ Desenvolver ações e projetos com o objetivo de diminuição da taxa de distorção 

idade/série no ensino fundamental; 

 
✓ Valorizar os profissionais da educação, aperfeiçoando o plano de carreira e 

promovendo a melhoria salarial e benefícios; 

 
✓ Investir na formação continuada de profissionais do magistério, e capacitá-los para 

utilização de novos recursos tecnológicos na educação; 

 
✓ Potencializar as boas práticas na rede municipal de ensino; 

 
✓ Criar o Programa de Residência Pedagógica na rede municipal para estudantes de 

licenciatura nas instituições reconhecidas e autorizadas pelo MEC;  

 
✓ Implementar o currículo municipal alinhado aos documentos normativos estadual e 

nacional; 

 
✓ Promover busca ativa para manutenção e expansão da oferta da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA); 

 
✓ Implementar ofertas de vagas nos cursos de qualificação de jovens e adultos 

focados na preparação para o mercado de trabalho e inclusão sociodigital;  

 
✓ Priorizar o acesso e permanência de alunos com necessidades educacionais 

especiais no sistema regular de ensino, adequar as instalações às normas de 

acessibilidade, bem como impulsionar e aprimorar as políticas de inclusão 

educacional; 

 
✓ Garantir a contratação de intérprete de Libras, promovendo acessibilidade nas 

unidades de ensino gradativamente; 

 
✓ Ampliar a oferta de escolas de tempo integral em polos distribuídos pelo município 

contemplando o currículo básico e atividades de esporte, enpreendedorismo, 

cultura e lazer; 

 

✓ Aprimorar e ampliar a intersetorialidade do Programa Saúde na Escola - PSE, 

visando o efetivo funcionamento na educação; 

 
✓ Aprimorar as ações da equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de 

Educação e investir na saúde emocional dos profissionais da educação; 

 
✓ Desenvolver projetos educacionais visando integração e participação da família na 

vida do educando; 
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✓ Ampliar e aperfeiçoar estratégias, ações e projetos que fomentam a melhoria do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no município; 

 
✓ Desenvolver Programa Municipal de Avaliação dos Estudantes da rede municipal 

de ensino; 

 
✓ Criação de uma biblioteca virtual com aquisição de obras literárias diversas em 

formatos digitais garantindo livre acesso aos estudantes e profissionais da 

educação; 

 
✓ Manter a escola do campo, com educação de qualidade e adequada à realidade, 

estimulando a participação dos alunos; 

 
✓ Potencializar o ensino híbrido com incentivo e ênfase nas práticas pedagógicas e 

tecnológicas desenvolvidas por alunos e professores durante e pós pandemia; 

 
✓ Promover a educação ambiental para interação com espaços ecológicos e 

propriedades rurais produtivas do município; 

 
✓ Apoiar a participação dos profissionais da educação na pós-graduação strict sensu; 

 
✓ Promover capacitação para os gestores escolares e membros do conselho de 

escola; 

 
✓ Dar continuidade na aquisição de materiais e equipamentos tecnológicos para 

escolas, bem como facilitar aquisição para professores que não tenham acesso; 

 
✓ Patrocinar a internet para os alunos e para os profissionais da educação; 

 
✓ Dar prosseguimento a licitação e construção de escolas que já estão planejadadas 

para serem construídas, assim como planejar investimentos para reformas, 

ampliações e construção de novas escolas que não estejam planejadas mas que 

hajam demanda para as mesmas , bem como captar recursos junto aos órgãos 

estadual e federal principalmente na Educação Infantil; 

 
✓ Ampliar e aprimorar a captação de recursos externos para aquisição de materiais e 

equipamentos, bem como a viabilidade de projetos e ações na rede municipal de 

ensino; 

 
✓ Criar escola piloto para ter aulas de robótica com Lego e com Drones, 

desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de aplicativos e App´s, 

Youtubers, digital artes, preparando os alunos para o mercado tecnológico. 

 
✓ Implantar no Centro de Cidadania Esportivo o Centro Poliesportivo da Rede 

Municipal de Ensino possibilitando a prática do Desporto Escolar. 

 
✓ Implantar gradativamente o Ensino Integral. 
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✓ Promover um estudo de demanda do município para ampliação e ou construção de 

novas EMEFs e CMEIs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

 

Introdução/contextualização: 

 
Cariacica tem uma população aproximada de 383.917 pessoas, em uma área 

teritorial de 279.975 km², em que 54% de sua área total é rural. Seu PIB per capita 

(2017) é de R$ 20.584,24 e tem em sua base econômica o comércio, agricultura, 
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serviços e indústria. 

 

Neste sentido é necessário desenvolver políticas públicas eficases e eficiente nesse 

setor capaz de transformar o potencial econômico existente em melhoria na 

qualidade de vida, geração de emprego e renda para a população, além de receita 

para o município construir um amplo debate com as entidades empresariais 

existentes, tanto de Cariacica quanto a do Estado para atrair novos negócios, 

gerando receita e emprego para nossa gente. 

 

PROPOSTAS: 

Atração de novos negócios 

 

✓ Implantar o PORTAL DO EMPREENDEDOR: Entrada e saída única virtual de 

todo o processo de abertura de empresas. (O empreendedor não precisará se 

deslocar à prefeitura, abrirá sua empresa de qualquer lugar do país, tornando o 

processo totalmente eletrônico); 

 

✓ O Instituto de Desenvolvimento de Cariacica (IDESP) SERÁ TRANSFORMADO NA 
CASA DO EMPREENDEDOR. Será o espaço de estender o tapete para o 
empreendedor, mostrando a cidade e dando as boas vindas ao empresário; 

 
✓ Implementar o Programa Simplifica-Cariacica,  
✓ Aderir integramente ao Simplifica-ES; 
✓ Reduzir as exigências por meio de autodeclaração do empreendedor para que todas 

as licenças e alvarás posssam a ser emitidas de forma mais rápida;  

✓ Implantar o Programa Jovem Empreendedor nas escolas, possiblitando a formação de 

uma educação empreendedora para jovens e adolescentes da rede municipal de 

ensino; 

✓ Adotar uma postura pró ativa juto ao governo do estado para atrair investimentos e 
grupos de investidores; 

✓ Implementar um Corredor de Negócios ao longo das Avenidas Leste Oeste, 
Alice Coutinho e Rodovia do  Contorno;  

✓ Revitalização da Avenida Expedito Garcia em conjunto com o CDL e os empresários 
afim de tornar a avenida um ambiente mais valoroso, e que possa trazer mais bem 
estar para o cidadão, fortalecendo o comércio local; 

✓ Reestruturação da “Feira de Negócios” em Cariacica, promovendo palestras, oficinas 
e workshops em parceria com o Sebrae. Valorizando a cultura, os pequenos e micros 
empresários e empresas de tecnologia. Havendo demanda a feira deverá ocorrer a 
cada 6 (seis) meses. 

✓ Valorizar o artesanato local e a economia solidária; 
✓ Construção do Mercado Municipal de Cariacica na orla de Porto de Santana, visando 

gerar um mercado de peixes, de alimentos e um polo de alimentação à beira-mar, 
com pier para estacionamento de embarcações; 

✓ Incentivar o comercio local em parceria com Sebrae;  

✓ Priorizar as micro e pequenas empresas locais nos processos de contas 
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governamentais. 

✓ Melhorar o atendimento ao microempreendedor individual;  

✓ Ampliar as Parcerias Publico-Privadas; 
✓ Estimular e apoiar a reedição com mais ações do Projeto Capacita, em parceria com 

as faculdades (política conjunta com a assistência social), com cursos voltados para o 
desenvolvimento do município; 

✓ Buscar soluções junto ao mercado de trabalho, por meio de parcerias com iniciativa 
privada, para recondução ao mercado de pessoas desempregadas em situação de alta 
vulnerabilidade (política conjunta com a assistência social); 

✓ Criação de Selo de Qualificação de Fornecedores em parceria com a Findes/Sebrae; 

✓ Desenvolver uma política de cidade inteligente, a partir da estruturação e 
implementação do Plano Diretor de Cidades Inteligentes. O plano tem por finalidade  
estabelecer as estratégias de melhoria dos serviços prestados a sociedade com o uso 
da tecnologia e de um planejamento estruturado em todas as áreas, com foco na 
desburocratização, gestão orientada por dados qualificados, inclusão digital, inovação 
na gestão pública e eficiência tecnológica; 

✓ Atrair investimento na implantação de fibra ótica para implatação da Cidade Digital; 

 

TURISMO 

 
✓ Investimento no turismo juntamente com a Secretária de Cultura para realização de 

festas, festivais e diversos tipos de evento no intuito de atrair Turistas a conhecer o 
municipio; 

 
✓ Revitalização do entorno do Vale do Moxuara, no intuito de atrair moradores de 

municipio bem como turistas de outras regiões; 
 
✓ Incentivar o agroturismo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Introdução/contextualização: 

O acesso à assistência social deve ser garantido a todos que dela precisarem, 
independentes da contribuição prévia. O SUAS - Sistema Único de Saúde de Assistência 
Social deve ser cada vez mais aprfeiçoado para garantir os direitos de quem mais 
necessita, e esse será nosso compromisso. 
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Propostas: 
✓ Ampliar a Proteção Social Básica; através dos Cras;  

✓ Ampliar a Proteça Social Especial através dos Creas; 

✓ Ampliar a Regularização Fundiária; 

✓ Elaborar um diagnóstico habitacional e mapeamento dos alugueis social e moradia 

✓ Desenvolver um projeto de capacitação profissional, primeiro emprego, estágio e 

adolescente aprendiz para a população mais carente;  

✓ Fortalecimento dos programas e leis existentes de combate a violência doméstica, 
principalmente contra mulheres,com tratamento e acompanhamento psicologico e 
assistência social para mulheres que sofreram agressão ou maus tratos; 

✓ CENTRO POP : Abrigamento e acolhimento para pessoas em situação de rua na fase 
adulta, encaminhamento para tratamento de dependência química ou demais 
situações; 

✓ CASA DA FAMÍLIA:  Serviço que englobará centros de referência da mulher, 
jovem e idoso. 

✓ Trabalho contínuo de transversalidade entre as secretarias para criar uma rede de 
proteção social básica de apoio às pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade no município. 

✓ Trabalho de relações sociais para terceira idade, fomentando atividades de esporte, 
artes manuais, lazer e entrosamento nos CRAS e centros comunitários. 

✓ CCP - Centro de convivência preventivo: estabelecer apoio psicológico, 
empreendedor, cultural e social aos munícipes de Cariacica. Resgatando talentos e 
ressocializando vidas, para que o poder municipal, em parceria com a iniciativa 
privada e instituições do terceiro setor, desenvolva nos quatro cantos do município, 
um projeto de retomada pós-pandemia. 

 
 

JUVENTUDE  
 

Na cidade há uma carência muito grande de mão de obra qualificada. Temos em 
Cariacica muitos comércios, um shopping Center e o maior shopping a céu aberto do 
estado: a Avenida Expedito Garcia. Porém, o poder público hoje não se faz presente 
no que tange o preparo desses jovens para fornecê-los para esse mercado tão 
pujante que temos em nossa cidade, o Programa Primeiro Passo, além de 
proporcionar uma capacitação de qualidade, irá conectar esses jovens a empresas 
que necessitam dessa mão de obra qualificada. 
 

Programa Primeiro Passo 
 
O Primeiro Passo, será uma política pública, focada em contribui para a inserção de 
jovens no mercado de trabalho através de qualificação de ponta, nas áreas em que 
nosso munícipio possui maior vocação, que são elas: comércio, serviços e preparar 
os jovens para o mercado tecnologico e ao empreendodorismo.  
 
 
Empreende Juventude  
 
Isso será um diferencial no municipio e no estado do Espirito Santo, e plantará essa 
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semente nos jovens a serem empreendedores e criarem seus próprios negócios. 
Gerando mais emprego e renda para o municipio; 
 
Foco total no preparo de jovens que querem empreender nos diversos segmentos da 
sociedade. Será uma escola focada em amplicar cases práticos, sempre fomentando 
a troca de conhecimento e inovação, e que faça o jovem entender a realidade do dia 
a dia de uma empresa, ou que seja desenvolver o seu proprio negócio. A escola terá 
matérias tais como: Marketing, técnicas de negociação, vendas, contabilidade, gestão 
financeira, criação, youtuber, desenvolvimento de jogos. 
 
 
Inova Juventude 
 
Criação de Espaço no Faça Facil onde será criado um local destinado para inovação, 
com mesas, wi-fi, café, salas compartilhadas para reuniões, onde os jovens poderão 
ter acesso para desenvolver suas ideias e fazer negócios possibilitando dessa forma 
seu desenvolvimento e ascensão profissional. 
 
 
Jovem Presente 
 
Criar um comitê de combate à violência de adolescentes e jovens em parceria com 
os programas já existentes do governo federal e estadual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPORTE E LAZER  

 

Introdução/contextualização: 

 
Esporte e lazer são direitos fundamentais para a garantia do desenvolvimento social. A partir 
da Constituição de 1988, o lazer passou a ser direito social de todos os cidadãos brasileiros. 
Isso é assegurado também, praticamente, em todas as constituições estaduais e leis 
orgânicas de municípios de nosso país.  
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A importância do esporte como ferramenta capaz de promover melhor integração social e, 
como consequência, melhoria na qualidade de vida das pessoas é propagada em todo o 
Mundo. Nesse sentido, este Plano de Governo propõe uma especial atenção a esta 
importante área social que será trabalhada de forma integrada às comunidades, unidade 
escolar e atletas.   
 
Pretendemos avançar, a partir de uma avaliação das conquistas obtidas até aqui, por meio 
de projetos de leis e ações pautadas em programas sociais e esportivos de interesse público 
que atenderão de forma ainda mais satisfatória a pessoas em suas comunidades e, 
colocarão a cidade de Cariacica em evidência no cenário nacional por meio do esporte de 
alto rendimento.   
 
Ampliar as parcerias com os governos estadual e federal, com o setor privado, com as 
federações esportivas e, cada vez mais valorizar as parcerias com o terceiro setor, 
representado pelas entidades comunitárias organizadas que verdadeiramente promovem o 
crescimento qualitativo e quantitativo do esporte nas cidades.       
 
Para promover cidadania e educação por meio de praticas esportivas, são seguidos os 
critérios das 10 habilidades de vida estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS): autoconhecimento, relacionamento interpessoal, pensamento crítico, pensamento 
criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, manejo de emoções, manejo 
de estresse e comunicação eficaz. 
 
Acrescentando ainda que o esporte assume o papel de destaque na prevenção da 
violencia e precisa estar interamente integrada as ações de segurança pública e 
inclusão social. 
 
O desporto será tratado como ferramenta importante no processo de desenvolvimento 
integral do ser humano, agregando valores fundamentais ao desenvolvimento social, 
intelectual, afetivo e físico.  O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de 
desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Crianças, adolescentes,  
Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte 
incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade.  
 
Daremos atenção ao desporto comunitário, desporto escolar e, desporto de alto rendimento, 
por meio das práticas comunitárias, visando a promoção da melhoria na qualidade de vida 
da população de Cariacica.   
 

 
 
Propostas: 

✓ Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação esportiva e 
oportunizar a atividade física a pessoas interessadas;  

✓ Contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo através da prática 
esportiva;  

✓ Reduzir índices de criminalidade através da prática esportiva;  
✓ Melhorar a qualidade de vida da sociedade;  
✓ Investir na formação e descoberta de talentos em diversos esportes 
✓ Expandir as práticas do exercício físico orientado nas comunidades; 
✓ Valorizar o profissional de Educação Física, principal integrante de uma excelente 
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política de desporto; 
✓ Conservar e construir praças, quadras, campos de futebol e demais áreas de prática 

do desporto e do lazer; 
✓ Aumentar captação de recursos financeiros na área; 
✓ Incrementar projetos de lei em benefício do fomento às escolas de desporto e 

paradesporto em Cariacica.  
✓ Promover campeonatos de futebol de campo e areia entre comunidades; 
✓ Incetivar a pratica esportiva de diversas modalidades; 
✓ Fazer parceria com o governo do estado para utilização do Estádio Kleber Andrade 

para práticas de atletismo e outra modalidade que couber; 
✓ Fazer parcerias com a Liga de Futebol Amador; 
✓ Fazer parcerias com as federações esportivas de diversas modalidades;  
✓ Implantar um Polo de Remo na Orla de Cariacica; 
✓ Construi campos de futebol de areia; 
✓ Construir uma pista de skate profissional; 
✓ Implantar a Lei de Incentivo ao Esporte; 
✓ Parceria junto ao governo do estado e Federação de Futebol para sediar competições 

estaduais, nacionais e internacionais no Estádio Kleber Andrade. 
✓ Estabelecer chamadas públicas (editais) com intuito de garantir o apoio financeiro e, 

de material esportivo aos projetos esportivos e, de práticas do exercício físico nas 
comunidades; 

✓ Ampliar a capacidade de atendimento à população na Estação Cidadania Esporte; 
✓ Manutenção e ampliação das quadras poliesportivas, campos, ginásios, praças e 

parques;  
✓ Construção de um Centro de treinamento Integrado. (Ginásio Poliesportivo 

Municipal) 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 

 

Introdução/contextualização: 

 

Cariacica, assim como o Espírito Santo, é detentor de uma diversidade cultural grandiosa: 

esta presente em nosso municipio a cultura italiana, alemã, pomerana, quilombola,  grupo 

de teatros, grupos populares, carnaval de congo e escolas de samba. 

   



 

28 

 

 

Propostas: 

 

✓ Relançar festa Italo-Germanica, pois grande parte dos moradores de Cariacica é 

descendente desses dois países, e essa festa tinha grande aceitação junto ao público 

de todas as idades; 

✓ Revitalização da Festa do Congo, fazendo uma divulgação maior e preparar a festa 

para receber turistas de outras localidades; 

✓ Promover festival de música gospel;  

✓ Fortacelecer o artesanato local; 

✓ Preservar e incrementar o Teatro Frei Civitela de Trento; 

✓ Estimular a Lei de Incentivo a Cultura João Bananeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E E MEIO AMBIENTE 

 

Introdução/contextualização: 

 
O desenvolvimento urbano é o ato de planejar o crescimento das cidades de forma a garantir 

o acesso seguro, justo e digno da população aos serviços urbanos, com 

mobilidade, infraestrutura, e qualidade ambiental, entre outros. 

 

Cariacica vem sendo um palco de grandes transformações urbanas nos ultimos anos, com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mobilidade_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura_urbana
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atração do Shopping Moxuara, Estádio Kleber Andrade e outros, essas transformações 

requer cada vez mais politicas públicas integradas de desenvolvimento urbano, 

desenvolvimento econômico, infraestrutura e meio ambiente. 

 

Procuraremos estabelecer na cidade, um ambiente atrativo para bons negócios, para que 
novas empresas se disponham a investir, trabalhando com tecnologia, informatizando 
processos e serviços tais como aberturas de empresas, alvará de funcionamento, alvará 
de obra, aprovação de projetos e Licenciamento Ambiental de forma integrada e virtual. 
 

✓ Revisar o Plano Diretor Municipal para simplificar o ambiente de negócios; 

✓ Elaborar um estudo para aperfeiçoar a Legislaçao Ambiental no que diz respeito a 
Alvaras e Licenças ambientais; Urbana e Sanitária, aumentando prazos de licença e 
Alvarás; 

✓ Utilização de drones para fiscalização, vistoria de obras, e  Licenciamento Ambiental; 

✓ Desenvolver políticas de reestruturação,  treinamento, suporte e padronização ao 

mercado e feiras livres; 

✓ Implementar politicas públicas que visem qualidade de vida para seus munícipes e 

visitantes, através de implementação de espaços públicos coletivos como a orla de 

Porto de Santana, parques urbanos e praças; 

✓ Preservar os rios existente na cidade; 

✓ Presevar as areas ambientais, parques e praças; 

✓ Finalizar o Parque o Cravo e Rosa; 

 
✓ Implementar um PLANO DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS; 

através do Taba buracos e Limpeza Pública. 

 
CARIACICA 100% PAVIMENTADA 

✓ Fazer de imediado um estudo de quantos quilometros de ruas sem 

pavimentação ainda existem no município para desenvolver o Plano Robústico 

de Infraestrutura.  

 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Introdução/contextualização: 

 
Esta secretária terá parceria constantemente com a cultura, esportes e turismo, no intuito de 
desenvolver a área rural do municipio; 
 
Como já falado anteriormente, Cariacica tem 54% do seu território agricola. Nesse sentido 
precisamos desenvolvver políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor. 
 
PROPOSTAS: 
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✓ Serão criados diversos polos no municipio, cada qual com suas particularides e 

especilidades. O interesante da criação do polo será a centralização dessa 
determinada atividade naquela região, possibilitando assim a criação de cooperativas 
ou associações agricolas, que poderão gerar um volume maior de produtos, podendo 
com isso vender para fora do estado, beneficiar o mesmo em produtos de valor 
agregado maior ou até criar um marca própria. Propiciar treinamento para os 
produtores, treinando e capacitando, além de informar as linhas de credito de 
financimamento necessárias para implantação do seu projeto, caso necessário. 

 
 
Esses polos serão assim distribuidos: 
 

• POLO PEIXE  
Será implantado na região de Roda D´agua, Novo Brasil, Nova Campo Grande, Piranema, 
Vale dos Reis e seus entornos. Terá como meta a criação de tilápia, camarão da malásia, 
panga e pirarucu. 
 
 

• POLO VALE DO MOXUARA 
Será implantado na região do Vale do Moxuara,  Cariacica Sede, Sabão, Prolar e seus 
entornos. Terá como meta a criação ovinos e caprinos e o desenvolvimento de seus produtos 
e derivados.  
 
 

• POLO COGUMELOS E PUPUNHA 
Será implantado na região de Alegre, Pau Amarelo e Biriricas e seus entornos, assim como 
o entorno da reserva de Duas Bocas. Esse polo será para produção de cogumelos shitake 
em toras dentro da Mata Atlântica com baixo custo e alto valor agregado. E a produção de 
palmito pupunha em área aberta ou em área para ser reflorestada, sendo que o mesmo pode 
ser usado em APP’s (Área de Preservação Permanente). 
 

• POLO DOCES E BISCOITOS CASEIROS 
Será implantado na região de Nova Rosa da Penha, Nova Esperança, Vila Cajueiro, Flexal, 
Vila Progresso e seus arredores. Serão desenvolvidas receitas de produtos regionais e 
passadas para os produtores fazerem as mesmas, tais como geleias, biscoitos, chips, etc... 
 

• POLO HIDROPÔNICOS  
Poderá ser implantado em região a ser determinado e sua finalidade será a produção de 
produtos hidropônicos, tais como tomate cereja, alface, rúculas, cebolinhas, etc..  
 
 

✓ Fazer revitalização da Rota do Vale do Moxuara, para gerar um ambiente mais 
chamativo para o turista, além do intuito de gerar emprego e renda. Para isso, será 
desenvolvido treinamento dos produtores a fim de desenvolver produtos regionais 
para serem vendidos durante a rota. 

 
 

✓ Será criada lei municipal para fornecimento de produtos direto dos produtores rurais 
para as escolas, afim de pagar um valor agregado maior e ter um canal direto de 
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fornecimento dos produtos produzidos no municipio; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARIACICA GESTÃO  

 

Introdução/contextualização: 

 

O gestor público deve ficar atento a alguns fundamentos que norteiam o bom desempenho 

de sua atividade no setor público. Os cinco princípios básicos da administração 
pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e condicionam o 
padrão que as organizações administrativas devem seguir. São eles: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse será o norte da futura 
administração. 
 
Prospostas: 
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✓ Realizar o Planejamento Estratégico da Administração Municipal.  
✓ Implantar a Sala de Gestão e Monitoramento. 
✓ Realizar a avaliação e aprimoramento da estrutura administrativa existente; 
✓ Implantar políticas públicas com planejamento e participação; 
✓ Implantar a CENTRAL DE PROJETOS, área técnica especializada na elaboração de 

projetos para a captação de recursos federais e internacionais; 
✓ Criar o Banco de Dados Municipal.  
✓ Realizar estudo para capacitar os nossos servidores municipais por meio de 

programas de qualificação profissional; 
✓ Garantir os pagamentos dos salários servidores municipais com pontualidade, bem 

como dos fornecedores; 
✓  Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a 

atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público;  
✓ Informatizar a máquina publica; 
✓ Estabelecer um orçamento específico para a manutenção da Cidade. 
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Claúdio Torezani Nascimento 
( Funcionário Publico) 

 
Eleomar Junior Pereira 

(Gestor Esportivo) 
 

Riatefany de Laia Silva 
(Pastor e Coach) 

 
Bruna Valandro Guimarães 

(Psicóloga) 
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