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APRESENTAÇÃO

O Plano de Governo do PSDB à Prefeitura de Vitória foi elaborado a partir de diálogos,
pesquisas e reuniões online, realizados nos últimos meses.
O primeiro passo foi impulsionado pela Presidente da Executiva Municipal do PSDB de
Vitória, os demais reforçados pelos correligionários e cidadãos da Capital. Agradecemos a
todos que contribuíram para formulação deste Projeto, sucintamente descrevemos um
pouco das muitas boas ideias que recebemos da população. Em cada tópico pode-se
perceber o pedido coletivo reverberado em muitas vozes nas conferências, mas
silenciado nas Administrações.
Consideramos ser um Plano realista, prudente e aberto vez que as diretrizes, propostas e
programas, paulatinamente, serão aperfeiçoados, sendo construído com a consciência
dos desafios ofertados pelos tempos de crise, equilibrando o necessário protagonismo da
cidade com certa ousadia, para o início de um novo ciclo em nossa Capital, com fito na
transformação do setor público por meio de tecnologias, que melhorem a qualidade dos
serviços e aumente a eficiência da administração pública.
Essa Carta de intenções expressa o compromisso da candidata Neuzinha de Oliveira com
a população de Vitória. Foi iniciado sobre princípios sólidos democráticos, que prezam
pela

legalidade,

impessoalidade,

moralidade,

imparcialidade,

equilíbrio

fiscal,

transparência, qualidade do serviço público, tendo como pilares os valores que constituem
a nossa identidade e respeito à igualdade de direitos.
Compomos a geração que mais vivenciou transformações. Nestes últimos meses
intensificadas pela Pandemia Global, em curto tempo todos fomos impulsionados a
formação tecnológica. No mundo virtual passamos a comercializar, a manter relações
familiares, interação com amigos e conexões profissionais. Além do espaço físico, no
cotidiano, temos o espaço virtual. Neste momento precisamos de lideranças que sejam
agregadoras, cooperadoras, tenham vontade, entusiasmo, espírito público e liderança.

Com o apoio da população de Vitória, a chapa do PSDB formada por Neuza de Oliveira e
Drº. Anderson Theodoro, será referência em empatia, persistência, comprometimento e
competência. Experiência e razão implementarão o novo plano de metas.

1. SAÚDE
Reforçar o atendimento primário à saúde pelo preenchimento das vagas existentes nas
equipes do Programa de Saúde da Família e das Unidades Básicas de Saúde,
requalificando e valorizando os profissionais;
Promover concurso público para Agentes Comunitários, para preencher vagas
remanescentes;
Ampliar o uso da Telemedicina como instrumento importante no diagnóstico de patologias
à distância, além de orientação de procedimentos e tratamentos médicos. Na mesma
direção, fazer o monitoramento à distância de pacientes idosos com riscos de
agravamento de saúde e impossibilitados de um controle presencial pela família ou
cuidadores;
Aprimorar a atenção materno infantil com programa de incentivo a realização do pré-natal
nas unidades básicas de saúde, com objetivo de reduzir a mortalidade materna e fetal no
parto, antecipar o diagnóstico da sífilis neonatal, da zikavírus e de outras patologias que
expõem o embrião a riscos irreparáveis;
Readequar as instalações físicas das Unidades de Saúde, Centro de Especialidade,
Centro de Referência de Infecções Sexualmente Transmissíveis e, outros;
Criar núcleos de atendimento, nas partes altas, anexo aos equipamentos públicos do
Município, para campanhas de vacinação, aferição de pressão arterial e suporte de
equipes;
Adotar medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para eliminar situações de
iminente perigo à saúde pública;
Ampliar as ações constantes da rede de serviços municipais especializados em DST/HIV/
AIDS, notadamente sobre orientação de prevenção, testes para diagnóstico, consultas,
exames e assistência para profilaxia e tratamento;
Aprofundar o processo de descentralização dos serviços de saúde, ampliando as equipes
de Núcleos de Apoio a Saúde da Família, levando médicos para atender nas residências.
Especialidades:

psiquiatria,

gineco-obstetricia,

fisioterapia,

terapia

ocupacional,

priorizando o atendimento público com equidade.
Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de
drogas lícitas ou ilícitas;

Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase nas
áreas e populações de maior vulnerabilidade;
Ampliar e modernizar a Assistência Farmacêutica, com o uso da medicina natural e
tradicional que tenham comprovação científica de eficácia; Ampliar a Relação Municipal
das práticas Integrativas, com a implantação de laboratórios e farmácia fitoterápica;
Ampliar a informatização do processo de trabalho por meio de aplicativos que facilitem o
processo administrativo, reduzindo tempo de emissão de notificações e alvarás;
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e pessoas com doenças crônicas em
estímulo ao envelhecimento ativo;
Estimular os profissionais em saúde a criarem vínculo com a comunidade, evitando trocas
frequentes. Manter 100% de cobertura da estratégia da saúde da família;
Criação e estruturação da Equipe de “Consultório na Rua” para ampliar o acesso às
ações

e

serviços

de

saúde

as

pessoas

em

situação

de

rua;

Promover e implementar ações de bem-estar animal, difundindo o tratamento ético e
respeitoso aos animais.

2. EDUCAÇÃO
Tornar acessível e real participação dos educadores nas tomadas de decisão relativas ao
sistema municipal de educação;
Promover cursos de capacitação e profissionalização para jovens e adultos ;
Repensar o formato do EJA, a fim de garantir a efetivação da participação da pessoa
Idosa;
Ampliar o acesso à educação integral na Rede Municipal de Ensino;
Criar o Centro Municipal de línguas (Inglês, espanhol e linguagem brasileira, de sinais –
libras);
Aperfeiçoar a política de valorização contínua de professores e demais servidores da
educação;
Diversificar as ações educacionais considerando a singularidade das regiões, territórios e
características de cada unidade escolar;

Proporcionar possibilidades de acesso às tecnologias para professores e alunos nas
escolas públicas municipais;
Capacitar e fortalecer os quadros gestores: supervisores, diretores e coordenadores
pedagógicos;
Criar o “Centros de Formação de Professores”, e utilizar o espaço para desenvolver
materiais didáticos de apoio a melhoria do aprendizado dos alunos;
Construir e articular as relações entre família, escola e Secretaria, aumentando a
participação no processo educacional;
Promover o contato da família com o ambiente escolar, através de canais de comunicação
presenciais e virtuais, e disponibilizar estruturas e atividades atrativas de integração;
Regulamentar o transporte de crianças com deficiência (não cadeirantes), para que seja
realizado por veículos apropriados;
Ampliar o acesso à internet nas escolas da rede pública municipal com atendimentos a
alunos e profissionais da educação, visando o incentivo à pesquisa associado ao uso das
Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs na educação;
Ampliar a educação em período integral, com forte articulação nas áreas do esporte, arte,
ciência e cultura;
Promover a capacitação e qualificação contínua dos profissionais da educação municipal,
utilizando novas tecnologias, em função de uma prática mais efetiva no processo de
ensino aprendizagem;
Promover incentivos para investimento nas bandas marciais, a fim de garantir a
participação das equipes em campeonatos estaduais e nacionais .

3. ESPORTE E LAZER
Dotar as escolas públicas municipais, de recursos humanos e materiais para a prática
poliesportiva como componente curricular;
Ampliar a oferta esportiva no contra turno escolar e no período de férias escolares;
Buscar parcerias para a efetivação do projeto “Colônia de Férias”, para alunos da rede
municipal;

Criar agendas de atividades esportivas, nos finais de semana, como passeios ciclísticos e
corridas;
Assegurar ampla participação de pessoas com deficiência e garantir a acessibilidade com
equipamentos adequados;
Restruturar o Projeto “Praia Acessível”;
Buscar parceria público-privada, para cobertura das quadras poliesportivas nas praças
públicas.
Manter profissionais de educação física em pontos estratégicos, instruindo os usuários
dos espaços com praticas saudáveis e orientações sobre as atividades;
Criar um Calendário Unificado de Eventos Esportivos para integrar as competições
esportivas nacionais e estaduais previstas nos calendários das Federações;
Retorno do JEMVI. Jogos da Escolas Municipais de Vitória;
Desenvolver o esporte desde a iniciação à prática esportiva até a formação de atletas de
alto rendimento, com o Programa Municipal de Formação de Atletas. Democratizar a
gestão e potencializar a utilização dos espaços esportivos públicos, ao combinar o uso
escolar e comunitário, com a prática desportiva em diversas modalidades e níveis;
Trazer as Federações Esportivas das modalidades, o Conselho Regional de Educação
Física, clubes e faculdades de educação física para colaborar com a gestão do esporte
em Vitória; Uso dos espaços escolares para a formação de atletas;
Incentivar o esporte como desenvolvimento físico saudável e prática de integração, por
meio de implementação de programas esportivos diversificados nos parques da cidade;
Incentivar a realização de competições, integrando os clubes de bairro, com o objetivo de
também identificar jovens talentos;
Fortalecer e estimular a participação dos moradores dos bairros nos Jogos Comunitários;
Reaproximar

e

dialogar

com

as

Federações

estaduais

para

crescimento

e

desenvolvimento do esporte no município, da base ao topo; Ampliação dos Jogos
Municipais do Idoso;
Proporcionar acessibilidade nas principais praias de Vitória, para garantir a prática do
paradesporto e lazer no mar, conectando-se ao Programa Praia Acessível;
Instalação de novas unidades de Serviço de Orientação ao Exercício;

4. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Estruturar a Guarda Municipal de Vitória;
Refletir a possibilidade de implementar o Plano de Segurança Pública Municipal
apresentado pela Entidade Representante da Guarda;
Adotar o modelo de policiamento orientado para problemas, para alterar condições que
dão origem as questões criminais e de desordem, contribuindo para diminuir as
ocorrências por meio do policiamento e de ações preventivas;
Reestruturar os programas da GCMV, retirando-a das funções não compatíveis e
estabelecendo prioridades como proteção e prevenção no ambiente escolar e proteção à
mulher vítima de violência doméstica;
Implementar um novo modelo integrado de gestão de segurança pública, passando a
GCMV e a Polícia Militar do Espírito Santo a compartilhar e planejar conjuntamente o
plano de emprego de seus efetivos e demais recursos operacionais, coordenando e
compartilhando informações sobre horários de ronda, disponibilidade de viaturas,
planejamento mensal de utilização do efetivo entre outros recursos;
Investir na qualidade da iluminação pública, sobretudo em bairros da periferia;
Implantar os serviços internos de acompanhamento psicológico e de assistência social e
ampliar o programa de capacitação permanente, com o objetivo de melhorar o
desempenho físico e mental do munícipe.
5. TRANSPORTE E MOBILIDADE
Garantir mobilidade urbana de qualidade e acessível, priorizando o transporte coletivo
com a integração dos modais de transporte;
Investir em capacitação e requalificação dos profissionais do Trânsito e no Transporte
Público, para reduzir acidentes no trânsito;
Adequar a malha viária e cicloviária existente, com sinalização inteligente;
Promover a conexão dos pontos de ciclovias ou ciclofaixas já existentes, implantando,
assim, uma Rede Cicloviária do município;

Incentivar o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas na gestão do trânsito municipal;
Padronizar e aprimorar as informações sobre vítimas; Promover ações que impliquem na
melhoria da segurança no trânsito;
Realizar intervenções para remover gargalos na infraestrutura viária
Estruturar a operação integrada do trânsito, com modernização da sinalização e do
sistema semafórico e capacitação dos agentes municipais para atuação proativa
Estimular a multimodalidade em parceria com a iniciativa privada.

6. TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
Dar transparência no controle social das aplicações de recursos e execução orçamentária
disponibilizando informações na internet conforme determina a Lei de Acesso à
Informação: Plataforma dinâmica e interativa com atualização diária;
Manutenção e melhoria dos serviços da Ouvidoria Geral, do Portal da Transparência e da
Corregedoria;
Realizar ações itinerantes na comunidade para fortalecer o exercício da cidadania.

7. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Investir na qualidade de gestão dos parques municipais, com destaque para a ampliação
das parcerias com o terceiro setor e empresas privadas, mediante convênios e
concessões;
Desenvolver campanhas de conscientização da população sobre a importância da coleta
seletiva e da reciclagem dos resíduos sólidos como fatores da sustentabilidade e da
melhoria da qualidade de vida da população;
Investir na ampliação do sistema de coleta seletiva e de triagem e processamento dos
resíduos sólidos, priorizando as parcerias com as cooperativas de catadores e de
reciclagem envolvidas nesse sistema;
Estimular, por meio de campanhas educativas o descarte correto de resíduos e a coleta
seletiva;
Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos fundamentadas no
conceito de consumo consciente;

Evoluir e aprimorar a zeladoria de praças e jardins em parceria com associações de
bairro;
Promover a revisão dos contratos da Prefeitura com a concessionária de energia elétrica;
Ações de controle ambiental, planejadas, a fim de garantir o correto uso dos recursos
hídricos.
8. IDOSO E CIDADANIA
Promover as ações e cumprimento de metas integrando assistência social e direitos
humanos;
Fomentar o conceito do envelhecimento ativo, expandir e requalificar os serviços de
proteção social aos idosos por meio dos Centros de Convivência;
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas;
Transformar os Centros de Convivência de Idosos em Centros de Sabedoria e
Conhecimento, onde possam ter além das atividades lúdicas, capacitação e serviço de
recolocação profissional;
Expandir novas unidades centros de convivência e referência do idoso em equipamentos
públicos já existentes, nas regionais que não foram contempladas:
Ampliar a rede de atendimento e divulgação dos serviços ofertados pelo Centro de
Referência e Atendimento ao Idoso;
Criar o “Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso”, com serviços médicos, de
enfermagem, fisioterapia, gerontologia, dentista, nutricionista, cuidadores, oferecidos nas
residências dos idosos com algum nível de dependência com visitas de equipe
multiprofissional;
Estimular o vínculo dos profissionais da saúde com a comunidade, evitando trocas
frequentes. Manter 100% de cobertura da estratégia da saúde da família;
Reestruturar o programa de atendimento a população de rua.

9. PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Promover a educação inclusiva na comunidade escolar;
Estimular as iniciativas de empreendedorismo para pessoas com deficiência;

Promover a acessibilidade na produção cultural;
Implantação do Programa Censo de Inclusão do Autista;
Buscar, junto ao Governo Estadual e Federal recursos para a implantação da primeira
Clínica Escola do Tratamento do Espectro Autista do Espírito Santo;
Rediscutir e restruturar o sistema de operacionalidade do transporte público “Municipal
Porta a Porta”.
Instalação de brinquedos e equipamentos adaptados às crianças e adolescentes com
deficiência ou com mobilidade reduzida; nos parques, públicos e privados, jardins, áreas
de lazer abertas ao público em geral.

10. CIDADES CONECTADAS
Integrar operacionalmente a Central de Comunicações da Guarda Civil Metropolitana, ao
Centro de Operações da Polícia Militar, para encaminhar os atendimentos de forma mais
ágil e correta, bem como promover da integração entre as duas instituições;
Implantar sistema robotizado nas secretarias instituindo uma política de metas e
transparência dos atos;
Desenvolver plataformas online de atendimento ao cidadão, com fornecimento de prazos
para atendimento e tempo médio de espera;
Promover consultas públicas aos cidadãos quanto a obras viárias, transformações de
espaços públicos e demais ações que impactem diretamente na vida do morador e do
comerciante.

11. MULHER
Criar uma Rede Única de Serviços reunindo sob um mesmo organismo todos os
programas voltados para a saúde da mulher, serviços e equipamentos existentes a serem
implantados;
Desenvolver políticas de valorização da mulher, combatendo às desigualdades como
condição para o desenvolvimento em toda sua diversidade e contribuir para o avanço da
inclusão das mulheres em todos os espaços;
Implantação da rede de Casas de Parto;

Criação de um Centro de Especialidade em Saúde da Mulher;
Buscar, junto ao Governo Estadual e Federal recursos para a implantação do Hospital
Municipal da Mulher;
Criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher com o objetivo principal a
convergência das verbas destinadas aos programas de atendimento da mulher do
Município de Vitória;
Criação do Programa de Capacitação às Mulheres em situação de vulnerabilidade
econômica e social;
Implantação da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres;
Elaboração do Programa Municipal de Combate à Violência contra a Mulher.

12. TRABALHO, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO
Criar o programa Primeiro Emprego com a implantação de um banco de oportunidades e
vagas em órgãos públicos e em empresas parceiras;
Transformar a Fábrica 747 no Espaço do Empreendedorismo: com salas de aula para
cursos, área de exposição de produtos e ateliês, onde estarão disponíveis serviços para
abertura de novos negócios e recursos de apoio às micro e pequenas empresas;
Unificar e desburocratizar o sistema de liberação de alvarás;
Desenvolver um calendário gastronômico da cidade, com rotas gastronômicas,
localização e faixa de preço;
Promover a participação de food trucks, criando oportunidade e orientação para que
pequenos empreendedores se organizem e aprimorem seus pontos de venda, além de
incentivar a participação de músicos em ruas de lazer e outros espaços públicos;
Promover, incrementar, preservar, capacitar e divulgar a comercialização do artesanato
local, contribuindo para o desenvolvimento das vocações regionais e para a geração de
renda e inclusão econômica do artesão;
Implantar o Mutirão do Emprego, reunindo pessoas desempregadas visando sua
reinserção no mercado formal de trabalho, capacitando-as para elaborar currículos e
participar de entrevistas de emprego;
Promover o desenvolvimento do comércio noturno.

13. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
Auditar a dívida ativa do município, objetivando ampliar o Programa de Parcelamento
Incentivado;
Implementar uma política de gestão do patrimônio, objetivando o uso racional dos imóveis
próprios da Prefeitura;
Implantar programa de atração de investimentos e competitividade;
Revitalizar o sistema municipal de Ciência e Tecnologia;
Estabelecer parcerias com a iniciativa Privada e Instituições Cooperativas;
Incentivar o turismo de lazer e de negócios na cidade.

14. CULTURA
Fortalecer iniciativas de difusão como festivais e mostras de cinema e mídias digitais;
Consolidar os fóruns setoriais e participação nos conselhos municipais de cultura;
Consolidar o calendário artístico de ocupação do Theatro Carlos Gomes com espetáculos
locais e nacionais;
Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do Patrimônio material e imaterial
das culturas que contribuíram para a formação da identidade cultural da cidade;
Promover exposições de artistas locais;
Promover eventos literários e de artes visuais com participação de artistas e autores
locais;
Elaborar programas que promovam a inclusão da pessoa com deficiência no processo de
produção, difusão e fruição das expressões artísticas e manifestações culturais;
Democratizar o pleno acesso à cultura e firmar parcerias entre o poder público e o setor
privado.
Implementar a cidade do samba;
Incentivar a recuperação do patrimônio histórico em ações diretas e em parcerias que
envolvam as comunidades beneficiadas, a fim de criar um maior senso de pertencimento;

CONCLUSÃO
Vitória é a quarta cidade mais populosa do Espírito Santo, com aproximadamente 365.855
habitantes, de acordo com últimos dados divulgados pelo IBGE. Integra Região
Metropolitana da Grande Vitória, cuja renda média dos trabalhadores formais é a mais
alta do Estado.
Definimos como premissa para recuperação do dinamismo de Vitória, as metas
relacionadas no plano e, neste tempo de crise vislumbramos a oportunidade de recuperar
o protagonismo da Capital, trazendo dinamismo para a nossa bela cidade, com a
diversidade do cenário cultural com música, peças teatrais, ou seja, vida para economia
local. Se faz necessário repensar a qualidade da educação municipal, combater a evasão
escolar, que aumentou entre adolescentes, estruturar e valorizar os trabalhadores da
saúde e segurança. De forma intersetorial, pensamos na garantia dos direitos sociais à
educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, proteção a maternidade e a infância,
transporte e outras áreas, assegurados na Constituição Federal.
Mesmo num cenário desafiador, com tantas incertezas, atuaremos em conjunto com a
inciativa

privada

para

o

crescimento

contínuo

da

cidade,

nortearemos

com

responsabilidade a destinação de recursos públicos, com eficiência, desburocratização e,
principalmente, transparência.
Nosso

propósito

é

trabalhar

com

planejamento

e

criatividade,

promovendo

compactamente os serviços públicos nas regiões de Vitória, escutando a população e
respondendo com agilidade as demandas coletivas, também incorporando as adaptações
para a evolução do ambiente urbano.

