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Vitória um passo adiante

PROGRAMA DE GOVERNO
ELEIÇÕES 2020

Apresentado ao TRE e à Cidade de Vitória
Este Programa de Governo foi construído a muitas mãos e poderá receber
novas contribuições durante nossa campanha.

PROGRAMA DE GOVERNO PARA O PERÍODO DE 2021 A 2024

Atravessamos um período histórico sem precedentes. Em função da
pandemia, muitas famílias perderam pessoas queridas e muitas outras perderam
sua fonte de renda. A nossa atenção e nossos esforços neste momento tão
delicado estão voltados para a superação dessa grande adversidade. A
prioridade deste programa é a geração de emprego e renda por meio do
reaquecimento do setor produtivo, além de manter todos os serviços públicos em
funcionamento, garantindo à população o amparo necessário. Vamos colocar a
nossa experiência técnica e política para modernizar a cidade de Vitória, de um
lado reduzindo privilégios e burocracias da máquina pública, do outro
aumentando as oportunidades de ascensão social mediante o desenvolvimento
econômico. Podemos sair da crise com uma Vitória transformada, mais
inteligente, inclusiva e sustentável.
As nossas propostas para este programa de governo são as seguintes:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / EMPREENDEDORISMO / GERAÇÃO
DE EMPREGO E RENDA

Visando o desenvolvimento econômico da cidade de Vitória, construímos
uma série de propostas que tem o objetivo de modernizar e agilizar a vida dos
empreendedores e dos que pretendem empreender na capital capixaba. O
empreendedorismo gera emprego e renda e, junto com o setor público,
proporciona diversas melhorias na qualidade de vida da população. O nosso
governo vai simplificar as exigências para emissão de alvarás e para aprovação
de projetos, centralizando em uma plataforma digital todos os procedimentos, de
modo a facilitar a abertura e o funcionamento de empresas.
Para ocuparem essas novas vagas de emprego que surgirão no póspandemia, implementaremos um amplo e qualificado programa de capacitação
das pessoas, visando a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho.
Viabilizaremos ainda parcerias público-privadas para a criação de espaços
colaborativos para produção conjunta, propiciando redução de custos dos
empreendedores. Essa redução de custo é mais um incentivo à geração de

empregos, além de possibilitar a redução do custo final de determinados
produtos e serviços para a população geral. É uma medida na qual
empregadores e empregados ganham e a cidade evolui.

EDUCAÇÃO

A educação é fundamental para o desenvolvimento de todos os aspectos
da vida humana. O presente e o futuro de Vitória passam pela educação. A
educação não permite improviso, e justamente por esse motivo precisa de
profissionais qualificados. A nossa primeira meta é valorizar a categoria e corrigir
a defasagem salarial dos professores municipais, além de revisar o Plano de
Cargos e Salários do magistério. Manteremos posição favorável ao novo piso
municipal aprovado pela Câmara Municipal.
Sabe-se que a escola em tempo integral tem uma série de benefícios para
os alunos, como o aumento do rendimento nas aulas e o desenvolvimento
humano para além das matérias curriculares tradicionais. Por isso, vamos
gradativamente ampliar o número de escolas em tempo integral, aumentando o
acesso aos conteúdos extracurriculares.
Vamos modernizar o projeto pedagógico tornando-o mais atrativo aos
alunos, através da formação de professores pela implantação da nova Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), do Ensino Fundamental. Além de
participação ativa do aluno, a BNCC propõe maior inserção da tecnologia no
processo de ensino e um material didático conectado com a realidade. A
aprendizagem significativa será buscada por meio da reestruturação do
processo de ensino com a implantação de um modelo eficaz.

SEGURANÇA PÚBLICA

Acreditamos que a segurança pública se faz, dentre outras formas, com a
presença do poder público no dia a dia da população. Estar presente é diferente
de chegar. A Guarda Municipal não precisa ser combativa, ela precisa fazer parte
do cotidiano da cidade para entender os problemas locais e agir

preventivamente. O nosso governo vai assegurar a presença efetiva da Guarda
Municipal nas ruas. Vamos valorizar, motivar, qualificar, treinar e ampliar a
Guarda, além de investirmos em novos equipamentos, uniforme padronizados e
viaturas.
Criaremos um setor específico de inteligência da Guarda Municipal, para
que seja possível fazer um mapeamento dos locais onde a presença da guarda
seja mais necessária. Implementaremos ainda, de forma efetiva, o gabinete de
segurança com representantes das forças policiais, visando definir ações
integradas.

SAÚDE

Queremos uma Vitória moderna e acima de tudo humana. Para a área da
saúde, o nosso governo vai qualificar e humanizar o atendimento à população
nas Unidades de Saúde e nos PAs. Vamos fortalecer a atenção primária
(Atenção Básica) para que esta possa assumir de fato a maioria das demandas
em saúde, evitando encaminhamentos errôneos e desgastantes para atenção
secundária e terciária, dessa forma agilizando o atendimento e reduzindo os
custos da máquina pública. Ampliaremos o horário de funcionamento das
Unidades de Saúde para atender com mais comodidade a população.

TURISMO

Vitória é uma das cidades mais belas do Brasil e possui uma cultura ímpar.
Nesse contexto, entendemos que o Turismo da nossa cidade está subvalorizado.
Mudaremos esse cenário para gerarmos emprego e renda, aproveitando toda a
nossa potencialidade. Trabalharemos de forma efetiva a identidade cultural de
Vitória, sua vocação náutica e insular, projetando a cidade no cenário nacional e
internacional.
Implantaremos rotas de visitação, nas quais os pontos notáveis em todas
as regiões do Município – parques públicos, praças, museus, espaços culturais,
mirantes – sejam destacados e interligados no roteiro. Para além disso,

criaremos um calendário de eventos, em parceria com setor privado, de forma a
fomentar o turismo em Vitória.

ECONOMIA CRIATIVA

A população de Vitória é criativa e batalhadora. Implementaremos
programas locais de apoio à Economia Criativa, formulando um Plano
Estratégico com o objetivo de potencializar e fortalecer a criatividade e a
inovação, a partir das vocações econômicas e culturais da cidade.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Para Vitória dar um passo adiante, é preciso estar de acordo com as
novas tendências mundiais. Na área da inovação e tecnologia, nosso governo
vai implementar uma parceria público-privada (PPP) para a instalação de rede
elétrica de iluminação pública inteligente com tecnologia LED, sensores e
telegestão, que ajudará a PMV a monitorar o meio ambiente, aumentar a
segurança pública e de tráfego, atualizar a conectividade como pontos de acesso
WiFi. Será por meio desta rede que a Prefeitura fornecerá e receberá
informações da população, das empresas e de visitantes em tempo real por meio
dos celulares via Bluetooth.
Vamos promover parcerias entre a prefeitura, o setor produtivo e
universidades em torno de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que induzam
o fortalecimento das cadeias produtivas presentes no município, visando o
aumento da competitividade de empresas, comércio e startups locais.

INFRAESTRUTURA

(URBANIZAÇÃO,

SANEAMENTO,

HABITAÇÃO

E

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

Uma Vitória mais inclusiva passa necessariamente por garantir os direitos
básicos à população, como moradia digna e saneamento básico. Para isso,

retomaremos e repaginaremos o Projeto Terra, priorizando a participação e a
inclusão inteligente, conectando todos os moradores das poligonais e
construindo alto desenvolvimento socioeconômico e socioambiental urbano
sustentável.
Vamos retomar o Programa Habitar Vitória, e todos os seus projetos, em
especial o Vitória de Todas as Cores, visando melhorar as condições de
habitabilidade e reduzir a irregularidade fundiária.
Implantaremos escritórios nas comunidades carentes, com engenheiros,
arquitetos e técnicos de edificações, para assegurar assistência técnica às
famílias na construção e reforma das suas casas. Essa medida tem como
objetivo reduzir os transtornos causados por obras irregulares e oferecer à
comunidade uma moradia digna e segura.

MEIO AMBIENTE / SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade, mais do que preservar o planeta para as futuras
gerações, melhora no presente a nossa qualidade de vida. As nossas principais
propostas para esse tema são: incentivar o desenvolvimento da arborização
urbana e o reflorestamento das encostas dos morros; implementar de forma
efetiva a coleta seletiva, de modo que a população seja educada e incentivada
a praticá-la; renovar gradativamente a frota de veículos à combustão da
Prefeitura por veículos elétricos; adquirir bicicletas elétricas para uso dos
servidores da PMV e incentivar que empresas também adquiram para seus
funcionários; criar caixas de compostagem e hortas em cada escola pública
municipal para recolher seus resíduos, transformando-os em adubo e evitando
que sejam transformados em lixo; implementar medidas visando a redução da
poluição atmosférica, por meio de indicadores da qualidade do ar, garantindo o
acesso dessas informações de forma pública e transparente.

MOBILIDADE URBANA

Devido à sua posição geográfica e econômica na Região Metropolitana,
Vitória está em local propício para o desenvolvimento de engarrafamentos.
Nesse sentido, uma das nossas propostas de governo é assumir o protagonismo
na elaboração e implantação de projetos de mobilidade urbana na Região
Metropolitana da Grande Vitória que envolvam a cidade de Vitória.
Vamos assegurar a integração entre os modais: bicicleta, ônibus, barcas
e outros. Potencializar a implementação do transporte aquaviário. Fomentar a
renovação e ampliação gradativa da frota de ônibus, com veículos mais
confortáveis e seguros, com menor índice de poluição, adotando, por exemplo,
o gás natural veicular. Garantir que ônibus circule também à noite, atendendo a
trabalhadores e a pessoas que saíram de casa a lazer.
Promover melhorias nas condições de circulação e de segurança dos
pedestres e ciclistas, garantindo um percurso seguro, sinalizado, iluminado, livre
de obstáculos e acessível a todos os cidadãos. Expandir a malha cicloviária da
cidade de Vitória, para todas as regiões, interligando os trechos de ciclovia que
hoje não se conectam.

ESPORTE

O esporte tem uma importante função de inclusão social. Atua na
prevenção e no combate às drogas e à violência, contribuindo para a promoção
da segurança pública. Para essa área de esporte, criaremos o Projeto Clube
Escola, oferecendo aos alunos e comunidade em idade escolar a oportunidade
de praticar diversas atividades esportivas e de lazer.
Vamos promover a criação da Liga Municipal de Esportes, referenciando
a participação do Município nos esportes de alto rendimento e paradesporto.
Vamos promover Programas Esportivos e de Lazer, para serem executados
pelas Comunidades e Escolas nos espaços físicos comunitários.

CULTURA

Uma cidade moderna evolui à medida em que valoriza sua cultura.
Realizaremos e apoiaremos ações de fomento à Indústria Criativa do Município
de Vitória (artes, artesanato, música ao vivo, teatro, dança, circo, congo,
fantoches, pintura, escultura, fotografia, cinema e outros).
Fortaleceremos o Carnaval de Vitória (Sambão do Povo) de maneira
profissionalizada e autossustentável, ampliando o estabelecimento de parcerias
com o setor privado. Esse é um evento que gera renda para o município e
também por isso deve ser incentivado. Construiremos a Cidade do Samba para
atender as Escolas de Samba que fazem o Carnaval acontecer.
Vamos implementar projetos culturais que evidenciem e valorizem a
história e a identidade da cidade e do povo capixaba, como as paneleiras e o
congo, permitindo a convivência democrática, a celebração da vida e a
diversidade no uso dos espaços públicos.

GESTÃO PUBLICA

Na área da Gestão Pública, vamos atuar na valorização e capacitação do
Servidor Público. A fim de fomentar a probidade da máquina pública,
implementaremos procedimentos e ferramentas que garantam de forma efetiva
a transparência, o controle e o combate à corrupção.
Realizaremos monitoramento e avaliação contínua da qualidade dos
serviços públicos, com o objetivo de melhorá-los. Vamos reestruturar o
atendimento do 156, visando seu aprimoramento para estar sempre à disposição
da população.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Reforçando nosso compromisso de atuar sempre em diálogo com a
população de Vitória, retomaremos o Orçamento Participativo, de forma
presencial e digital, assegurando de fato que o cidadão possa realmente definir,

em conjunto com a PMV, a aplicação dos recursos do orçamento municipal
visando atender as prioridades da sua região ou bairro.

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Queremos uma Vitória humana e inclusiva, que atenda e dialogue com
todos, sem distinção de raça, sexo, cor e idade. Com um olhar atento aos mais
necessitados, promoveremos igualdade de oportunidades para construir uma
cidade mais justa.

POLÍTICA PARA IDOSOS
Ampliaremos o apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em
situações de violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e
situação de rua.

POLÍTICA PARA MULHERES
Em parceria com a Guarda Municipal e a Delegacia da Mulher, vamos
intensificar os programas de proteção a possíveis vítimas de feminicídio. Ampliar
o número de Centros de Referência de atendimentos à mulher vítima de violência
doméstica.
Implementaremos e apoiaremos políticas de geração de trabalho e renda
para mulheres e/ou parcerias com a iniciativa privada, para a inserção
profissional, de mulheres em situação de violência, considerando a perspectiva
étnico racial e orientação sexual.

POLÍTICA PARA NEGROS
Vamos implementar a valorização das identidades e das culturas de
tradição negra. Implementar o observatório da igualdade racial. Ampliaremos as
atividades no Museu Capixaba do Negro (MUCANE) no Centro.

POLÍTICA PARA LGBT

Vamos combater a homofobia institucional e coibir qualquer manifestação
discriminatória praticada contra qualquer cidadão em função de sua orientação
sexual ou identidade de gênero.

POLÍTICA PARA JOVENS
Firmaremos parceria com o sistema S (Senai, Senac, SESI e SENAT)
para cursos de qualificação profissional para Jovens. Vamos propor parcerias
com cursinhos comunitários para o PRÉ-IFES e PRÉ-ENEM.

POLÍTICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Vamos incluir no sistema educacional, em todas suas etapas, o sistema
Braille, Libras e Audiodescrição de comunicação, além da instituição da Central
de Libras, promovendo a inclusão social de surdos e facilitando o acesso a
diversos serviços, como consultas médicas, entrevistas de emprego, espaços
culturais, bibliotecas, entre outros.

POLÍTICA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Promoveremos ações que garantam o acesso a programas e serviços
públicos de forma integrada, garantindo direitos a população em situação de rua,
retirando-os de forma efetiva das ruas.

BEM ESTAR ANIMAL

Criaremos um hospital veterinário público, para atender de forma geral e
ampla quem precisa de um veterinário para cuidar do seu pet.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vamos lutar pela dignidade da vida humana em todos os seus aspectos.
Vamos garantir a Segurança Alimentar entre outras ações, reabrindo o
Restaurante Popular e através do projeto Hortas Urbanas com status de política
pública, orçamento próprio, indicadores de processo e resultado, assegurando

articulação efetiva com as secretarias afins e intersetorialmente visando a
implementação do projeto. Vamos desenvolver a transversalidade nas políticas
públicas (Saúde, Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda, Cultura,
Educação, Esporte, Jurídico e Lazer).

POLÍTICA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Vamos promover o aumento de número de vagas de Famílias
Acolhedoras para atendimento as crianças que se encontram em medida de
acolhimento institucional.

