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Quem é o Capitão
Assumção?
Lucínio Castelo do Assumção, 57 anos, capixaba
Cargo atual: Deputado Estadual
Graduado no Curso de Formação de Oficiais (CFO), possui
Especialização em Políticas Públicas Municipais,
Especialização em Gerenciamento e Engenharia de
Trânsito e Especialização em Segurança Pública. Foi
também graduando em Ciências Sociais (cursou até o 7º
período).
Ingressou na Polícia Militar como Soldado no ano de
1983, e no ano seguinte passou para a graduação de
Sargento, tendo ficado em 1º Colocado Geral de ambos
os cursos.
Em 1992 ingressou no CFO e seguiu a carreira de Oficial
da Policia Militar até o ano de 2009, quando assumiu
uma cadeira de Deputado Federal na Câmara dos
Deputados, em Brasília. Como parlamentar, teve

participação ativa denunciando abusos cometidos pelo
então Governador Paulo Hartung.
Também teve atuação marcante na Comissão da
Amazônia,
Integração
Nacional,
Comissão
de
Desenvolvimento
Regional,
Comissão
de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Comissão da Polícia Portuária Federal,
Comissão da Remuneração dos Policiais Militares (PEC
300), Comissão da Remuneração dos Advogados Públicos,
Comissão da Educação Especializada para Deficientes e
Comissão de Segurança Privada, além de ter atuado nas
CPIs das Escutas Telefônicas Clandestinas e do
Desaparecimento de Crianças e Adolescentes.
Em 2018 assumiu uma nova atividade parlamentar, como
Deputado Estadual, atuando como fiel defensor da
sociedade capixaba, fiscalizando rigorosamente o
Governo Estadual e sendo uma das vozes mais ativas
na defesa da família e dos valores ligados ao
conservadorismo na Assembleia
A NOVA
Legislativa do Espírito Santo.
POLÍTICA

Uma nova forma de
governar
A eleição do Presidente Bolsonaro mostrou ao
Brasil uma nova forma de governar!

por décadas de governos de esquerda.

Este é o nosso compromisso: formar um governo
técnico, composto de homens e mulheres
honestos e que estejam preocupados unicamente
com as necessidades da população e em trazer
melhorias para a qualidade de vida da população
de Vitória!

Assim como ele está fazendo por nosso país,
estamos propondo trazer para Vitória os mesmos
valores que irão permitir um governo decente,
diferente de tudo o que a política tradicional tem
para oferecer.
Acreditamos ser possível governar com ética,
compromisso, transparência, justiça, sem fazer
acordos espúrios e sem o famoso toma lá-dá-cá!
Nossa gestão terá atitudes plenamente voltadas
para as necessidades de Vitória e dos cidadãos da
capital mais linda do país, cujo brilho foi apagado

A NOVA
POLÍTICA

O resgate do brilho
da Capital
Vitória sempre foi motivo de orgulho para todos os
capixabas! Uma cidade linda, singular, repleta de
belezas e com uma população ordeira e
trabalhadora.

Hoje, a nossa capital está sem brilho, as pessoas
estão tristes, e tudo que deveria ser motivo de
alegria, acaba se tornando um transtorno sem fim,
com aborrecimentos e prejuízos a moradores e
comerciantes.
Tudo isso decorre da má administração e do
interesse de canalhas, que gastam dinheiro público
sem pensar no bem-estar da população. Obras
como a Leitão da Silva e a Avenida Vitória, bem

como os milionários quiosques de Camburi, são
alguns exemplos.
Nossa administração terá o compromisso de pensar
Vitória como um todo, colocando a população em
primeiro lugar. Afinal, a Capital serve a capixabas
de todos os demais municípios, sendo inadmissível
ser utilizada como foco de corrupção e descaso pelo
poder público.
Só assim, com honestidade, fé em Deus e muito
trabalho, nossa bela capital poderá ter seu brilho
restaurado!

A NOVA
POLÍTICA

Nossos valores
Os municípios são a esfera de poder mais próxima do
cidadão, e é neles onde efetivamente as políticas públicas
se traduzem nas obras e serviços oferecidos ao povo.
Assim, importante ressaltar alguns dos valores que
defendemos e que na nossa visão devem permear todas
as ações das prefeituras. São eles:
FAMÍLIA
A família é a base de nossa estrutura social. A sua
proteção é necessária tendo em vista a sua importância
na proteção, formação e educação dos indivíduos.

PÁTRIA
Ser patriota é conhecer, cultivar, valorizar e defender a
pátria, sua história, sua cultura, seu território, seus
recursos e sua gente. É entender quem somos para
proteger o que nos une.

LIBERDADE INDIVIDUAL
Os governos devem respeitar a liberdade dos indivíduos.
As regulações estabelecidas devem se restringir ao
mínimo necessário para uma convivência saudável entre
todos, evitando-se ao máximo interferir na livre
iniciativa, no empreendedorismo e na criatividade dos
cidadãos.
TRABALHO
Há um ditado popular bastante conhecido que diz que “o
trabalho dignifica o homem”. Essa é uma verdade, pois é
pelo fruto do trabalho que o ser humano adquire
dignidade e sente-se pleno de seus direitos e deveres.
O fomento e o respeito ao trabalho formal ou informal é
premissa básica de nossa administração. Chega
de perseguição do poder público àqueles que
honestamente desejam trabalhar e gerar
renda para garantir o sustento e a
dignidade de suas famílias.
VALORES

Nossos valores
LIVRE MERCADO
O Brasil é um país marcado pelo excesso de
intervencionismo estatal no mercado, que distorce os
estímulos e a captação de informações para uma melhor
produção e distribuição de bens e serviços.

Nossa gestão buscará, no âmbito municipal, mudar esse
modelo a partir do pressuposto da propriedade privada
dos meios de produção, da mínima regulação estatal, da
liberdade da iniciativa empreendedora, da livreconcorrência plena, do direito ao lucro e da
responsabilização privada dos prejuízos.
MÉRITOCRACIA
A meritocracia é um valor necessário para que o poder
público, em especial dos municípios, possam oferecer
serviços de qualidade.

Vamos garantir que
pessoas capacitadas e
compromissadas com a boa utilização do dinheiro
público sejam responsáveis pela melhor gestão de cada
centavo dos tributos pagos pela população da Capital.
EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

A eficiência na gestão pública é essencial para promover,
com o menor gasto possível, a maior quantidade de bens
e direitos fundamentais para o pleno desenvolvimento
da cidadania e da liberdade do cidadão.
PRINCÍPIO AMPLO DE SEGURANÇA

O homem de bem não tolera violência e medo.
Apoiamos, portanto, a valorização das forças de
segurança e consideramos que o direito de autodefesa
do cidadão é pré-requisito de um sistema político que
promova a liberdade do indivíduo.

VALORES

Nossos valores
CONSERVADORISMO CRISTÃO
Somos fiéis defensores do conservadorismo cristão, que
possui ampla e profunda visão sobre importantes temas,
dos quais destacamos: o direito à vida e à liberdade; o
respeito à família, às religiões, à pátria e suas
instituições; e, o direito à liberdade do pensamento, dos
modos de vida e das opiniões.
O Estado é laico e governaremos para todos, mas nosso
governo será cristão, assim como é o do Presidente
Bolsonaro!

VALORES

Como mudar de verdade?
“É só proteger o que é nosso!”

Como mudar de verdade?
EXEMPLO VEM DE CIMA E TEM
PRESIDENTE JAIR MESSIAS BOLSONARO

NOME:

impostos com um trabalho de aprimoramento da
eficiência da estrutura administrativa da prefeitura,
o corte de funções desnecessárias, a diminuição do
excesso de comissionados e com rigorosa
fiscalização, combate e punição aos atos de
corrupção!

A política atual do Espírito Santo se baseia em
acordos e conluios que visam somente a
perpetuação de determinados grupos no poder. E
eles estão tendo sucesso, pois estão se alternando
nos governos estadual e municipais há décadas.
O resultado dessa velha forma de fazer política
está aí: impostos altíssimos, corrupção e serviços
de péssima qualidade para o cidadão.
A mudança real virá com uma nova forma de fazer
política, focada na reestruturação da máquina
pública e na gestão responsável dos recursos.
Vamos respeitar cada centavo do dinheiro dos seus

ESTRUTURA
E GESTÃO

Como mudar de verdade?

empregos, vamos diminuir o número de cargos
comissionados existente e buscar valorizar pessoas
com formação técnica para os cargos que forem
realmente necessários.

REESTRUTURAÇÃO DE SECRETARIAS

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS

Hoje a Prefeitura de Vitória possui 15 secretarias.
Pretendemos reduzir esse número!

O servidor é a alma do serviço público! Não é possível
falar em boa gestão sem falar em uma política de
valorização do servidor efetivo.

Essa reestruturação é urgente para que os serviços
prestados pela prefeitura reflitam a real necessidade dos
cidadãos e não a necessidade da distribuição de cargos
por políticos. Com isso, iremos diminuir a burocracia, o
tempo de resposta às demandas sociais e,
consequentemente, diminuir o custo da máquina pública
municipal para o cidadão.
DIMINUIÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS
Como consequência da própria diminuição do número de
secretarias, bem como do esforço que será realizado para
limpar a prefeitura dos apadrinhamentos, despolitizando
áreas técnicas que hoje são verdadeiros cabides de

Superada a grave crise econômica, pretendemos iniciar
um processo de revisão da estrutura de cargos e salários
dos servidores, buscando valorizar aqueles profissionais
que se dedicam em suas funções. No entanto, essa
valorização somente será possível se houver a garantia de
mais qualidade na prestação dos serviços e da diminuição
dos gastos no custeio da máquina pública.
Porém, enquanto não houver espaço fiscal, buscaremos
alternativas que possam trazer um ambiente de trabalho
mais harmônico e confortável, e outras formas de
valorização que possam impactar na qualidade
ESTRUTURA
de vida dos servidores.
E GESTÃO

GESTÃO PARTICIPATIVA

Como mudar de verdade?
EFICIÊNCIA E CONTROLE DO GASTO PÚBLICO
É necessária a otimização da gestão das rotinas
administrativas, simplificando os processos através de sua
máxima automação.

Temos o objetivo de fortalecer as discussões do
orçamento municipal, incentivando a participação da
sociedade na definição de prioridades na elaboração e
execução das políticas da administração municipal, para
melhor distribuição dos investimentos em nosso
município, diminuindo assim o peso das decisões políticas
na alocação dos recursos em cada região.

Buscaremos também potencializar as políticas de
austeridade da Comissão Permanente de Licitação,
melhorando, desenvolvendo e automatizando os
processos licitatórios e de compras, em acordo com as
normas e leis que tratam do assunto, sempre garantindo
a maior transparência possível.

TRANSPARÊNCIA

Vamos respeitar a aplicação dos recursos arrecadados
pelo município, atuando para garantir que os mesmos
retornem para a sociedade na forma de prestação de
bons serviços ao cidadão.

Vamos fazer uma revisão completa desses portais,
garantindo que a população e os próprios servidores
possam atuar como parceiros da administração
municipal na fiscalização do uso do
dinheiro público.

O Portal da Transparência e o e-SIC (Sistema de
Informação ao Cidadão) da prefeitura têm serviços
limitados, de difícil acesso, lentos, e com informações
espalhadas de forma que a fiscalização pela população é
extremamente dificultada.

ESTRUTURA
E GESTÃO

administração direta e indireta, dos fundos municipais.

Como mudar de verdade?
COMBATE À CORRUPÇÃO
Não serão admitidos quaisquer tipos de desvios, tanto
por servidores, quanto por aqueles que tentarem
corromper funcionários públicos.
Os atos de corrupção serão imediatamente informados
aos órgãos competentes para a aplicação rigorosa da lei.
A Controladoria Geral do Município e a Ouvidoria serão
fortalecidas e integradas para atuarem de forma
preventiva na detecção dos desvios, bem como apurarem
todas as denúncias dos cidadãos.

Na nossa gestão a Controladoria Geral do Município
efetivamente exercerá suas funções constitucionais de
fiscalização
dos
sistemas
contábil,
financeiro,
orçamentário, de pessoal, de tecnologia da informação,
operacional e patrimonial do Município, das entidades da

Todos os aspectos de legalidade, legitimidade e
economicidade, aplicação das subvenções e outras
transferências, regularidade da receita, despesa e
renúncias de receitas serão rigorosamente fiscalizados
através de inspeções, auditorias e outros instrumentos
de controle.
Será dada especial atenção à publicidade de todas as
licitações e contratos, com a criação do projeto “Cidadão
no Controle”, com a disponibilização de todas as
informações sobre as licitações e os contratos da
prefeitura em um portal exclusivo.
Ainda dentro do projeto “Cidadão no Controle” vamos
propor a criação do “Disque Propina”, com canais
telefônico e de internet para a realização de denúncias
contra servidores públicos municipais que estejam
envolvidos em atos de corrupção.
ESTRUTURA
E GESTÃO

Como mudar de verdade?

AS 07 PRINCIPAIS FRENTES DE TRABALHO
São elas:

PRIORIDADES: AS FRENTES DE TRABALHO
Todos os pontos trabalhados até aqui servirão de base
para alcançarmos uma melhoria efetiva da qualidade da
administração municipal, com vistas ao nosso maior
objetivo que é o de trazer mais felicidade para a
população de Vitória.

1. EMPREGO, RENDA E TURISMO
2. SAÚDE
3. SEGURANÇA
4. EDUCAÇÃO

Para iniciar a concretização desse nosso objetivo, temos
muitas propostas, que serão distribuídas em FRENTES DE
TRABALHO.

5. MOBILIDADE URBANA

Você vai poder conhecer um pouco do que pensamos
para Vitória, em cada uma dessas frentes de trabalho!!!

7. ASSISTÊNCIA SOCIAL

6. CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE

ESTRUTURA
E GESTÃO

Emprego, Renda e Turismo
“Tudo se conecta, tem que fazer a roda girar!”

Emprego, Renda e
Turismo
➔ INVESTIR AGORA NO NOSSO FUTURO
A irresponsabilidade de governadores e prefeitos,
que ignoraram os alertas do Presidente Bolsonaro e
não adotaram medidas para o tratamento precoce
do COVID-19, em conjunto com o isolamento social
indiscriminado, trouxe a pior crise da história
recente do Brasil.
São necessárias medidas urgentes para a geração
de emprego e renda para a população, com vistas a
superarmos esse período de crise, não podendo o
poder público municipal se esquivar de seu papel.

A descentralização das ações, em concordância com
a realidade de cada região, o fomento e a atração

de novos empreendimentos, o respeito e a
valorização do microempreendedor individual, a
melhoria da dinamicidade dos serviços prestados
pela prefeitura e a desburocratização dos processos
serão os pontos-chave para a mudança da nossa
realidade.

Vitória deve ser governada visando estritamente os
interesses de sua população, ou seja, dos
moradores da Capital que consomem produtos e
serviços, e do empresariado que oferece esses
itens.
Por meio de contínuo processo de recuperação das
finanças municipais, racionalizando gastos,
eliminando desperdícios e gerenciando os recursos
financeiros, com austeridade e competência,
vamos colocar Vitória no caminho de um
futuro verdadeiramente próspero!
EMPREGO
E RENDA

concessão de moradia popular no Centro, buscando a
remoção de residências de áreas de risco em encostas,
propiciando o reflorestamento e a recomposição de
solos

Emprego, Renda e
Turismo
EMPREGO, RENDA E TURISMO É REVITALIZAR O CENTRO
HISTÓRICO
✓ Viabilizar um Plano de Revitalização das Áreas
Históricas e Desativadas, através de estudos para:

• redução de IPTU ou reversão do valor recolhido para
conservação dos imóveis históricos
• criação de um canal de atendimento para agilizar os
processos de regularização de obras e habite-se
• ampliação da abrangência da Lei de Incentivos Fiscais
que reduz o ISS para até 2%, visando atrair qualquer
tipo de atividade econômica para gerar emprego e
renda nessa região
• desapropriar

imóveis

por

abandono,

com

a

• aquisição de imóveis a serem leiloados pela União
para remanejamento de famílias em moradia popular
EMPREGO, RENDA E TURISMO É INVESTIR NA MULHER
GUERREIRA
✓ Promover programas de capacitação e atualização
profissional para mães solteiras de baixa renda, visando
garantir a manutenção de seus empregos e sua
permanência no mercado de trabalho
✓ Promover programas de formação profissional para
mães solteiras de baixa renda, visando aumentar as
oportunidades para aquelas que estejam desempregadas
✓ Estabelecer projetos para a priorização do acesso aos
serviços públicos às mães solteiras de baixa renda
EMPREGO
E RENDA

Emprego, Renda e
Turismo
EMPREGO, RENDA E TURISMO É TRAZER E MANTER
INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO
✓ Buscar aumentar a geração de empregos com a
implantação de políticas e incentivos para setores
estratégicos da economia na nossa cidade
✓ Reestruturar o setor responsável pela prospecção de
Emendas Parlamentares, visando atrair e garantir esses
preciosos recursos para o município, e que por vezes são
perdidos por falta de interesse ou por falhas da própria
administração
✓ Desenvolver e aprimorar projetos para que nas
compras de produtos e serviços pela prefeitura, sejam
priorizadas as empresas estabelecidas no próprio
município de Vitória, estimulando a economia local e a

geração de empregos, desde que respeitadas as leis que
regem o processo licitatório e os limites do comércio local
✓ Estruturar novos locais para a instalação de feiras de
artesanato, comidas típicas e entretenimento, com vistas
a gerar um ambiente saudável de comércio para
vendedores autônomos e seus clientes
✓ Promover estudos para a implantação de um
programa de recuperação de receitas no município
✓ Promover estudos a fim promover o cadastro, a
capacitação e o financiamento de projetos para
microempreendedores que possam se estabelecer no
município
✓ Articular junto às concessionárias de energia,
telefonia, internet e demais usuários de cabeamento
aéreo, um plano de ação visando estabelecer um
cronograma para o aterramento de fios e a retirada de
postes de toda a capital, assumindo assim a prefeitura
o seu papel de liderança e sendo agente
integralizador desse plano.

EMPREGO
E RENDA

Emprego, Renda e
Turismo
EMPREGO, RENDA E TURISMO É TER UM CARNAVAL
SUSTENTÁVEL
✓ Estudar a reestruturação do Carnaval de Vitória,
fomentando a profissionalização e a formação de
gestores e de programas de geração de renda para as
agremiações, para que possam se manter com maior
independência do repasse de recursos públicos

✓ Utilizar os recursos não repassados para construir ou
estruturar as agremiações, propiciando locais de eventos
que gerem renda para suprir a diminuição dos repasses
✓ Criar mecanismos rígidos de fiscalização dos recursos
e garantir que esses permaneçam nas próprias
comunidades, gerando emprego e renda para a
população

EMPREGO, RENDA E TURISMO É INVESTIR EM CULTURA

✓ Estreitar a relação dos projetos nas áreas da cultura,
as ações de fomento do turismo na capital
✓ Estimular a expressão artística relacionada a fatos,
contos e história de locais tradicionais e turísticos de
Vitória, ampliando enormemente a divulgação do
cabedal cultural de nossa Capital
✓ Estimular o sentimento de pertencimento por meio
da disseminação do conhecimento hitórico-cultural da
Capital, com total restrição de temáticas que estejam
desconexas das tradições e do turismo
✓ Fomentar, em conjunto as agências de turismo, rede
hoteleira e sindicato de bares e restaurantes, programas
de difusão de uma cultura de recepção e atendimento
de excelência, abrangendo toda a cadeia que envolve a
atenção ao turista, inclusive programas voltados para os
moradores das regiões mais visitadas
EMPREGO
E RENDA

Emprego, Renda e
Turismo
EMPREGO, RENDA E TURISMO É DIVERSÃO DE
QUALIDADE
✓ Estimular e apoiar a formação de Parcerias Público
Privadas na estruturação de opções atrativas de diversão
para a Capital, como a implantação de rodas gigantes
panorâmicas, teleféricos, tirolesas, dentre outros
projetos de impacto, explorando as belezas e
potencialidades do município
✓ Prover a regulamentação e incentivar a construção de
estruturas como piers de atracação para a recepção
turística, estimulando a realização de circuitos para o
passeio com balsas e lanchas

✓ Buscar a retomada de Vitória como ponto de
embarque e desembarque de Cruzeiros Marítimos,

apoiando a criação de estruturas específicas para a
recepção desse tipo de visitante
EMPREGO, RENDA E TURISMO É ESPORTE
✓ Reincluir a cidade de Vitória nos circuitos esportivos
nacionais de vôlei de praia, futebol de áreia, futebol de
salão, dentre outros esportes

✓ Explorar o potencial da capital para os esportes
aquáticos e a pesca esportiva, gerando novas
oportunidades de emprego e renda
EMPREGO, RENDA E TURISMO É MEIO AMBIENTE
✓ Estabelecer Parcerias Público Privadas que possam
garantir a exploração sustentável e a criação de estruturas
adequadas ao recebimento dos turistas nas reservas e
parques municipais e nos principais pontos turísticos de
Vitória, garantindo a geração de emprego e renda, sem
deixar de promover a preservação do meio ambiente
EMPREGO
E RENDA

Emprego, Renda e
Turismo
EMPREGO, RENDA E TURISMO É INTEGRAÇÃO

conformidade com a Lei 13.874/2019 (Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica)
✓ Flexibilizar as exigências das normas de comércios,
banheiros, calçadas, cadeiras, mesas, durante o período
de dois anos, visando auxiliar na reestruturação dos
empreendedores afetados pela crise econômica

✓ Realizar parcerias com as prefeituras vizinhas visando
estimular projetos que ultrapassem os limites do
município de Vitória
✓ Propor a criação de uma Câmara Unificada de
fomento ao turismo na região, visando a integração e o
atendimento dos interesses dos municípios limítrofes à
Capital, gerando ainda mais oportunidades de emprego e
renda
EMPREGO, RENDA E TURISMO É DESBUROCRATIZAÇÃO
✓ Propor um projeto de lei de anistia às multas
aplicadas aos empreendedores no período da pandemia
✓ Desburocratizar a expedição dos novos alvarás, em

EMPREGO
E RENDA

Saúde
“O que importa é você!”

que coloca em grave risco a saúde dos pacientes.

Saúde
➔ O REMÉDIO DA SAÚDE EM VITÓRIA É GESTÃO!

Ao contrário do que muitos pensam, a saúde de
Vitória possui desafios e deficiências que
necessitam ser abordadas urgentemente. O modelo
atual de Unidades Básicas de Saúde (UBS) não
funciona com a eficácia que se espera. Existem UBS
sobrecarregadas, enquanto algumas outras ficam
ociosas.
Nos atendimentos de urgência,
temos filas
enormes decorrentes da desorganização no fluxo
de atendimento, profissionais desmotivados e sem
estímulos parar se manterem atualizados, além da
gravíssima falta de medicamentos básicos, situação

Não existem protocolos de atendimento, o que
acaba onerando demais o sistema, sem garantia a
integralidade e a uniformidade do atendimento ao
usuário.
No aspecto social, é necessário trabalhar na
prevenção da iniciação sexual precoce, da gravidez
na adolescência e no combate aos maus tratos de
crianças e idosos. Um outro grande desafio, que
fica praticamente oculto, está na melhoria da
assistência ao portador de doença psiquiátrica,
pois mesmo após 19 anos desde a Lei
Antimanicomial (Lei 10.216/2001), o atendimento
de pacientes psiquiátricos segue muito deficiente.
O trabalho é enorme, mas com boa gestão e uma
equipe técnica profissional, e é claro, sem
petralhar, temos a certeza de que a saúde
em Vitória vai avançar muito!

SAÚDE

Saúde
SAÚDE SÃO NOVAS E MELHORES UNIDADES DE
ATENDIMENTO
✓ Viabilizar a criação de duas Unidades Intermediária
de Pronto Atendimento (UNITS), que são especializadas
no atendimento de situações de menor complexidade,
desafogando os Pronto Atendimentos de São Pedro e
Praia do Suá, que passarão a atender somente os casos
mais graves e/ou casos encaminhados pelo SAMU
✓ Redimensionar o tamanho dos Postos de Saúde (UBS
- Unidades Básicas de Saúde) existentes no município,
reequilibrando a rede de maneira a desafogar as
unidades sobrecarregadas

✓ Ampliar e melhorar qualidade da Relação Municipal
de Medicamentos Essenciais (REMUME), otimizando a
assistência e fornecendo subsídios para o atendimento

médico de qualidade, que poderá contar com novas e
modernas medicações
✓ Viabilizar a oferta do serviço de hemodiálise na
própria rede municipal de saúde
✓ Reestabelecer o atendimento 24h do Centro de
Atenção Psicossocial, promovendo o amparo ininterrupto
a pacientes e familiares de pessoas em sofrimento ou
transtorno mental, facilitando assim o trabalho do SAMU
e o encaminhamento de casos ao Hospital Estadual de
Atenção Clínica (HEAC)
SAÚDE É TRATAMENTO BUCAL
✓ Promover a participação do profissional dentista no
ambiente escolar, que passará a ser figura permanente
do corpo docente, realizando o tratamento dentário ou o
encaminhamento de outros casos para o Posto de Saúde
✓ Ampliar o acesso da população aos serviços
odontológicos com a melhoria e a divulgação dos
serviços oferecidos, e viabilizando novos
postos de atendimento

SAÚDE

com melhoria da prestação de serviço ao usuário

Saúde

SAÚDE É FAMÍLIA ASSISTIDA

SAÚDE É SERVIDOR VALORIZADO

✓ Viabilizar o programa Primeira Consulta, onde após o
parto, e imediata comunicação dos hospitais com a
Unidade Básica de Saúde da região, uma equipe irá até a
residência da família para visitar a mãe e o bebê, em no
máximo 15 dias, para verificar o estado de saúde da
família, orientar os pais sobre cuidados básicos com a
saúde da criança, dentre outras abordagens pertinentes,
como a verificação de indícios de situações de abuso
infantil no bebê ou em outras crianças da família.

✓ Iniciar o diálogo para o desenvolvimento de um novo
plano de carreira municipal de saúde que promova a
valorização dos profissionais que trabalham na linha de
frente do cuidado da saúde da população de Vitória
✓ Melhorar a qualificação dos profissionais que prestam
serviços na rede de saúde através de programas de
formação continuada
✓ Estabelecer protocolos de atendimento, visando
facilitar e otimizar o atendimento prestado ao usuário do
sistema de saúde
✓ Escolher com base em critérios técnicos os gestores
do sistema de saúde municipal, buscando assim
melhorar a gestão dos recursos humanos e materiais,

✓ Buscar investir na capacitação
cuidadores de pacientes acamados

dos

familiares

SAÚDE É CRIANÇA ESTUDANDO E BRINCANDO

✓ Programa de educação em saúde nas escolas com
equipe de multidisciplinar, visando estabelecer
formas de prevenção à iniciação sexual
precoce de crianças e adolescentes
SAÚDE

Saúde

e assistentes sociais, visando estabelecer formas de
prevenção à iniciação sexual precoce de crianças e
adolescentes

SAÚDE É TELEMEDICINA

✓ Iniciar estudos para a adoção da telemedicina, na
rede municipal, visando diminuir o tempo de
atendimento e facilitando o acesso da população aos
serviços de saúde
✓ Avaliar a criação de um sistema de triagem online, via
aplicativo de celular, onde será feita a orientação inicial e
o direcionamento do paciente ao atendimento mais
próximo, para que possa, dependendo do quadro clínico
que descrever, saber o que fazer e onde buscar ajuda,
antes mesmo de sair de casa
SAÚDE É CRIANÇA ESTUDANDO E BRINCANDO

✓ Programa de educação em saúde nas escolas com
equipe de profissionais médicos, psicólogos enfermeiros

SAÚDE

Saúde do Pet

✓ Estimular e apoiar programas de adoção de animais
em situação de abandono

VITÓRIA: CIDADE AMIGA DOS PETS

✓ Criação das ÁREAS PET FELIZ, locais especiais onde os
pets e seus donos poderão brincar livremente, sem
trazer riscos ou incômodo aos demais cidadãos
✓ Buscar convênios e Parcerias Públicos Privadas com
universidades e Organizações Não Governamentais de
proteção aos animais, para a realização de consultas
veterinárias, vacinações e cirurgias de castração de
animais domésticos de pessoas de baixa renda ou de
animais em situação de abandono
✓ Estimular programas de castração de animais,
evitando-se a procriação indesejada e o consequente
aumento de animais em situação de abandono
SAÚDE DO
PET

Segurança
“Aqui bandido não terá vez!”

população.

Segurança
➔ UM BASTA À VIOLÊNCIA NA CAPITAL!
Vivemos uma tragédia na segurança pública de
Vitória!
Infelizmente essa é a realidade que o cidadão
conhece, apesar de tentarem pintar uma cidade
perfeita nas propagandas dos políticos tradicionais.

Houve um verdadeiro sucateamento da Guarda
Civil Municipal, com agentes em desvio de função,
servidores com treinamento deficitário e sem
equipamentos, além de um intenso processo de
loteamento de cargos, o que transformou a Guarda
em uma agência que serve aos interesses do
prefeito e de vereadores, e não aos interesses da

Os profissionais dedicados da Guarda estão em um
difícil estado de desmotivação, com um plano de
carreira injusto e defasado, e tendo que passar por
constantes e severas humilhações impostas pelo
poder público municipal.
Mesmo assim, a
milhões de reais
inteligentes, mas
afastados das reais
Vitória.

prefeitura têm desperdiçado
em projetos que se dizem
que estão completamente
necessidades da população de

O que o cidadão quer é uma cidade com
ambientes seguros para as famílias e para os
empreendedores!

SEGURANÇA

Segurança
UMA NOVA GUARDA: A GUARDA CIVIL METROPOLITANA
DE VITÓRIA

✓ Promover a refundação da Guarda Municipal com a
criação da nova GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE
VITÓRIA, reorganizando toda a sua estrutura, que
passará a atuar com foco no atendimento ao cidadão e
terá novas atribuições
✓ Realizar uma completa e definitiva DESPOLITIZAÇÃO
DA GUARDA, garantindo que funções de chefia sejam
exercidas por profissionais merecedores e não por
indicados políticos
✓ Estimular a integração da Guarda com os comandos
regionais
da
Polícia
Militar,
buscando
o
compartilhamento de informações e estratégias de
atuação integradas, liberando a PM para atuar com rigor

nas áreas dominadas pelo tráfico, enquanto a Guarda
mantêm ambientes seguros para as famílias e
comerciantes
✓ Criar o Núcleo de Inteligência da Guarda, que irá
contribuir com informações úteis e decisivas para a
tomada de decisões do comando da corporação, e atuar
na integração de informações entre os demais órgãos do
Sistema Único de Segurança Pública
✓ Realizar concurso público visando a recomposição e a
ampliação do efetivo da Guarda Civil Metropolitana de
Vitória
✓ Viabilizar uma seleção pública para agentes de
videomonitoramento, com a exigência de curso de
vigilante patrimonial ou a utilização de militares da
reserva. Com isso há a possibilidade da liberação de mais
de 70 guardas municipais para atuação nas ruas da
capital com economia anual de mais de 2 milhões de
reais, que serão reinvestidos na própria Guarda
SEGURANÇA

Pública pelo Governo Federal

Segurança
COMANDO CENTRAL DA GUARDA (CCG)
✓ Transformação do Edifício da Fábrica 747 no
Comando Central da Guarda Civil Metropolitana de
Vitória, dando à instituição um local decente e
estratégico, condizente com importância que terá em
nossa administração
NOVO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

✓ Construir um novo Plano Municipal de Segurança, já
que a última versão é do ano de 2015, o que demonstra o
descaso da administração municipal para com a
segurança da cidade
✓ Estabelecer no novo plano as profundas modificações
na administração da segurança urbana, principalmente
em virtude da criação do Sistema Único de Segurança

✓ Aplicar os princípios do CPTED (sigla americana para
Prevenção do Crime Através do Desenho UrbanoAmbiental), em parceria com as demais Secretarias.
Consiste na detecção de pontos estratégicos onde a
limpeza pública, iluminação, poda de árvores, limpeza de
terrenos ou pintura de próprios públicos, podem
impactar positivamente na segurança pública, com
efeito nos indicadores criminais.
✓ Respeitar os diagnósticos das prioridades de cada
região, conforme anseios das próprias comunidades
✓ Instituir e ampliar programas de educação e
prevenção ao crime e à violência voltados para as
crianças, como o PROERD e a Banda Júnior, com
parcerias entre a Guarda e a Polícia Militar

SEGURANÇA

CHEGA DE BAGUNÇA: CAMINHÃO “TEMPESTADE”

Segurança
NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA GUARDA
✓ Iniciar as tratativas para a criação do novo plano de
cargos e salários da Guarda, economicamente viável,
visando resolver antigos anseios dos agentes, trazendo
justiça e valorizando aqueles que efetivamente atuem
nas atividades operacionais
✓ Estabelecer mecanismos objetivos de progressão,
incentivando a permanência do agente na carreira e a
sua constante requalificação, sempre visando o melhor
atendimento ao cidadão

✓ Valorização dos agentes que atuam nas atividadesfim da instituição, com mecanismos de recompensa
como o bônus por desempenho e o seguro de vida para
o agente da Guarda que atue em área operacional

✓ Aquisição do CAMINHÃO TEMPESTADE, que usa jatos
d’água para dispersar multidões. Podendo ser utilizado
também em parceria com a PM, para coibir eventos
ilegais, como os que ocorrem na Rua da Lama e na Praia
do Canto, bem como bailes Mandela. Em Vitória,
bagunça ou arruaças não terão vez !!!
DISQUE-SILÊNCIO DE VERDADE
✓ Com a ampliação das atribuições da Guarda, o
Disque-silêncio de Vitória terá ação fiscalizadora
fortalecida com mais agentes e aquisição de mais
equipamentos de medição
✓ Convênio com outras instituições, como as Polícias
Civil e Militar, para auxiliarem na fiscalização da postura
municipal em relação ao som alto, dando poderes a esses
agentes para a aplicação de advertências ou multas

SEGURANÇA

Segurança
VIDEOMONITORAMENTO
✓ Viabilizar a participação da população na formação de
uma rede de monitoramento ampla, que cobrirá toda a
cidade, com a integração e utilização da base instalada de
câmeras de órgãos públicos, de residências, condomínios,
e de pontos comerciais, desde que as imagens estejam
focadas em ambientes públicos

✓ Estudar formas de viabilizar o acesso às imagens de
câmeras de videomonitoramento a cidadãos voluntários
e que preencham critérios rigorosos de idoneidade, e
que poderão auxiliar na detecção de situações de risco e
na prevenção de crimes, mediante filtro prévio da
Guarda. Tal acesso será restrito a câmeras
estrategicamente selecionadas e com foco somente em
áreas de uso público como praças e parques

✓ As imagens serão transmitidas, mediante autorização
dos
proprietários,
para
a
Central
de
Videomonitoramento da Guarda
✓ A ampliação da rede de videomonitoramento
contribuirá para inibir a ação de delinquentes, auxiliar na
resolução de crimes, aumentar a segurança, o bem-estar
da população e auxiliar na prevenção e detecção rápida
de situações de emergência, como incêndios e acidentes

SEGURANÇA

Educação
“É investimento em cidadania!”

todo, de forma igual, independente do bairro!

Educação
➔ RUMO À MELHOR EDUCAÇÃO DO BRASIL!

São grandes os desafios enfrentados pela educação
municipal de Vitória. Aspectos pedagógicos, sociais
e culturais que precisam ser revistos urgentemente.
Além disso, faltam investimentos nos profissionais,
estruturas incompletas ou inadequadas.
Ao longo dos anos as administrações municipais
priorizaram regiões com maior peso político.
Viraram as costas para muitas comunidades que
hoje sofrem com escolas sem estruturas adequadas
e ensino de pior qualidade. Isso deve ser
urgentemente corrigido!
Vamos tratar o sistema de educação como um

Para isso, é claro que a estrela dessa nova fase da
educação em Vitória serão os profissionais da
educação, que merecem ser valorizados e não mais
serem tratados com descaso e arrogância pelo
poder público.
Essa mudança de postura e o realinhamento entre
a gestão e os profissionais, aliados à participação
da comunidade, são pedras fundamentais para que
Vitória possa ocupar lugar de destaque como um
dos melhores sistemas de educação municipal do
Brasil.
É nesse contexto que as escolas cívico-militares
vão ajudar a fazer a educação de Vitória brilhar
novamente! Escolas de excelente qualidade,
sem partido e sem ideologias nefastas,
é a nossa meta!
EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO É ESCOLA SEGURA

Educação

✓ Criação do Grupamento de Segurança Escolar da
Guarda Civil Metropolitana de Vitória, para atendimento
exclusivo à rede municipal de ensino

EDUCAÇÃO SÃO ESCOLAS CÍVICO-MILITARES

✓ Atuará no desenvolvimento de programas
educacionais nas áreas da prevenção às drogas e
violência

✓ IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DE 02 (DUAS) ESCOLAS
CÍVICO-MILITARES NAS REGIÕES DA GRANDE SÃO
PEDRO E GRANDE MARUÍPE
✓ VIABILIZAÇÃO AO LONGO DO GOVERNO DE UMA
TERCEIRA ESCOLA CÍVICO-MILITAR NA REGIÃO DA
GRANDE GOIABEIRAS
EDUCAÇÃO É ESCOLA SEM PARTIDO E SEM IDEOLOGIA
DE GÊNERO

✓ Não será permitida qualquer tentativa
doutrinação ideológico-partidária das crianças

de

✓ Orientação sexual e identidade de gênero serão
temas terminantemente proibidos na educação infantil
de Vitória

EDUCAÇÃO É PROFESSOR VALORIZADO
✓ Promover a recomposição dos quadros de
professores e pedagogos da rede municipal de ensino
✓ Estabelecer um gabinete de negociação e articulação
permanente com os profissionais de educação,
garantindo a abertura de diálogo sobre a reestruturação
do plano de cargos e salários
✓ Promover e estimular a formação continuada do
corpo docente, incentivando a atualização e o o
aperfeiçoamento constante dos profissionais
da educação de Vitória

EDUCAÇÃO

fornecendo um kit de alimentação caseira para os alunos
de famílias em situação de extrema vulnerabilidade, de
forma a não dependerem exclusivamente da alimentação
fornecida no ambiente escolar

Educação
EDUCAÇÃO É INFRAESTRUTURA DECENTE

✓ Reestruturar os espaços físicos para que sejam
adequados às atividades desenvolvidas nas áreas de
cultura, esporte e lazer
✓ Iniciar a climatização de toda a rede escolar,
observados os critérios médicos da Sociedade Brasileira
de Pediatria
✓ Reestruturar os laboratórios de informática com
equipamentos que atendam às necessidades dos alunos

✓ Promover a melhoria da qualidade da merenda
escolar fornecida aos alunos, priorizando a aquisição de
insumos fornecidos por comerciantes locais
✓ Estabelecer

o

programa

Merenda

em

Casa,

✓ Garantir que todas as escolas possuam bibliotecas
com acervo ampliado e atualizado, primando pela
valorização dos temas e escritores capixabas e viabilizar a
criação da biblioteca infantil digital, fomentando a leitura
desde as primeiras séries com o uso da tecnologia
EDUCAÇÃO É INVESTIR NA QUALIDADE
✓ Ampliar a oferta de vagas de educação em tempo
integral e adotar um sistema de ensino unificado para
aplicação em toda a rede da educação infantil, garantindo
a mesma qualidade para todos os bairros de Vitória
✓ Estabelecer Núcleos de Altas Habilidades para
estimular alunos com desempenho acima da média e
ampliar o número de profissionais qualificados para o
atendimento aos alunos portadores de
necessidades educativas especiais
EDUCAÇÃO

Educação
EDUCAÇÃO É INOVAR SEMPRE

✓ Oferecer Pré-IFES na modalidade de EAD (Educação à
Distância) para os alunos do último ano da rede
municipal, dando a eles mais oportunidade de
ingressarem nas instituições de ensino federal
✓ Fomentar a utilização e o estudo da Linguagem
Brasileira de Sinais (Libras) nas escolas da rede municipal
✓ Instituir ações voltadas para a iniciação das crianças
nas
temáticas
da
educação
financeira
e
empreendedorismo, nos últimos anos do ensino
fundamental, em parceria com instituições como o
SEBRAE
EDUCAÇÃO

Mobilidade Urbana
“Dá pra fazer muito melhor!”

Mobilidade Urbana
MOBILIDADE URBANA

Um dos maiores problemas enfrentados pelo
cidadão de Vitória é o trânsito. Este também é um
desafio, haja vista a realidade de nossa ilha, que
cresceu de forma desordenada e sem
planejamento de longo prazo.
É necessária uma urgente revisão da estrutura de
Mobilidade Urbana da capital, que sofre com os
constantes engarrafamentos e com falhas na
estrutura semafórica.
Vitória até hoje não elaborou um real Plano Diretor
de Mobilidade Urbana (PDMU). O PDMU é peça
fundamental que disciplina diversas questões

relacionadas à circulação viária, estruturas do
sistema de mobilidade urbana, operação do
transporte de cargas, estacionamentos públicos e
privados, dentre outras questões.
O município carece de um plano cicloviário que
venha a disciplinar definitivamente as obras das
ciclovias, que hoje são feitas sem planejamento,
com falhas graves e descontinuidade nos percursos.
Além disso, a adequação das calçadas, que devem
ser seguras, sinalizadas e iluminadas, não só para o
pedestre, como também para cadeirantes ou
pessoas com alguma dificuldade de locomoção.
Temos certeza de que as ações corretas poderão
impactar positivamente a mobilidade, como o
investimento em modelos alternativos de
transporte público, dando maior dinamicidade
ao trânsito de nossa Capital.
MOBILIDADE

Mobilidade Urbana

✓ Trazer para Vitória o projeto “Praia Legal”, que
objetiva realizar a inclusão social das pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida por meio da
acessibilidade às praias, oportunizando o banho de mar a
essas pessoas

MOBILIDADE URBANA É UM PDMU ATUAL

MOBILIDADE URBANA SÃO NOVOS MODAIS

✓ Elaborar um PDMU que propicie melhoria dos
serviços de transporte público coletivo, priorizando a
fluidez da circulação viária, com uma sistemática de
avaliação, revisão e atualização periódica em prazo não
superior a 10 (dez) anos

✓ Realizar estudos para reativação do transporte
aquaviário, visando a interligação de toda a ilha, bem
como a integração com os demais municípios e modais de
transporte

MOBILIDADE URBANA É ACESSIBILIDADE
✓ Regularizar diretrizes para um projeto de Calçada
Cidadã, baseado em alguns conceitos e indicações da
NBR nº 050/04, que estabelece parâmetros de
acessibilidade em espaços de uso público. Hoje cerca de
uma em cada cinco internações de idosos se dá em
decorrências de quedas ocasionadas por falhas no
calçamento

✓ Viabilizar a implantação do transporte coletivo
alternativo, estudando a legalidade da utilização de
motoristas profissionais e vans já utilizadas no transporte
coletivo escolar, buscando gerar novas oportunidades de
emprego e renda para uma das categorias mais punidas
com as medidas restritivas adotadas pelo governo
estadual durante o período da pandemia do COVID-19

MOBILIDADE

Mobilidade Urbana
MOBILIDADE URBANA É FLUIDEZ NO TRÂNSITO

✓ Possibilitar estudos visando a diminuição do
excessivo número de semáforos na Capital, o que
impacta sobremaneira a fluidez no trânsito
✓ Elaborar estudos de readequação Viária com
implementação de vias de mão única e a eliminação de
estruturas impeditivas do trânsito, nos locais onde for
adequado e possível
✓ Viabilizar a realocação dos pontos de ônibus para
locais onde seja possível a construção de recuos,
buscando melhorar a fluidez nesses pontos
✓ Estabelecer locais onde seja obrigatória a utilização e
permanência dos ônibus apenas na faixa da direita, a
exemplo da Avenida Jerônimo Monteiro, onde a

constante ultrapassagem entre os próprios coletivos, o
que cria enormes dificuldades para a fluidez
✓ Eliminação dos retornos em faixas de velocidade das
grandes vias e que atrapalham o trânsito ou necessitam
de semáforos, privilegiando a fluidez, de forma que o
motorista que perdeu sua saída deverá realizar a
manobra de retorno por vias alternativas laterais internas
✓ Viabilizar a real implantação de tecnologias de
controle semafórico, com utilização de inteligência
artificial em conjunto com
o sistema
de
videomonitoramento
✓ Eliminar a faixa exclusiva existente em Camburi, local
onde não há nenhuma necessidade e que inviabiliza
nossos turista de apreciarem com calma e tranquilidade
um passeio pela orla, avaliando ainda a sua eliminação
em outros locais
✓ Promover estudos que identifiquem a viabilidade
da interligação das ciclovias existentes e a criação
de novas ciclovias
MOBILIDADE

Cultura, Esporte, Lazer e
Meio Ambiente
“Qualidade de vida é tudo!”

Cultura, Esporte,
Lazer e Meio Ambiente
➔ TUDO SE COMUNICA!

Os setores da cultura, esporte, lazer e meio
ambiente são os que mais sofreram com a
segregação que as administrações anteriores
impuseram à nossa cidade.
Não vemos o mesmo cuidado do poder público com
as estruturas e os equipamentos urbanos existentes
em partes diferentes da cidade. Enquanto algumas
regiões da cidade são contempladas com
atividades, projetos e investimentos, outras regiões
permanecem completamente esquecidas pela
administração municipal.
Impulsionar uma retomada do setor cultural, do

esporte e do lazer é estimular a geração de
emprego e renda e ao mesmo tempo cuidar do
meio ambiente. É também auxiliar na solução de
grandes desafios atuais, pois todas as áreas
dialogam com a economia, com a educação e com
a segurança pública.

Para isso, é preciso diversificar as ações, tirar os
projetos das mãos de alguns poucos grupos
privilegiados e trabalhar com os pequenos
empreendimentos que estão espalhados pela
capital sem nenhum apoio. Vamos distribuir as
oportunidades para quem mais precisa, sempre
buscando a geração de emprego, de renda e o
cuidado com o meio ambiente.
Vamos pensar essas áreas como investimento na
qualidade de vida dos moradores, na formação e
proteção dos jovens, no resgate dos valores
e no cuidado com a nossa Capital!
CULTURA,

ESPORTE. LAZER,
MEIO AMBIENTE

beneficiadas

Cultura, Esporte,
Lazer e Meio Ambiente
CULTURA SÃO REGRAS JUSTAS PARA OS ARTISTAS

✓ Revisar as regras para participação nos editais de
cultura de Vitória, priorizando artistas que residam no
município
✓ Aumentar o tempo mínimo de domicílio na capital
para o proponente pessoa física-jurídica em editais do
FUNCULTURA
CULTURA SÃO CENTROS CULTURAIS E DE TRADIÇÃO
✓ Reformulação da FAFI, com melhoria da qualidade do
ensino e a ampliação das linguagens artísticas ali
oferecidas

✓ Instituir o Baile Municipal da Cidade de Vitória onde
todo ano, instituições de assistência social posssam ser

✓ Estimular que os alunos dos cursos de artes plásticas
realizem seus trabalhos de conclusão de curso retratando
a cidade de Vitória, buscando a formação de acervo para
a implantação de um museu de imagens da nossa capital
✓ Buscar uma destinação efetiva com a reforma e
recuperação do Teatro Carmélia e a criação de uma
agenda que garanta a sua ocupação pelos artistas e seu
acesso pela população

✓ Manutenção e aprimoramento do projeto “Viagem
pela Literatura”
✓ Promover estudos para a reestruturação e ampliação
do tradicional Mercado da Vila Rubim, aumentado a
atratividade da região

✓ Valorizar e incentiva a utilização do Parque Moscoso
como local de cultura para a população de Vitória
CULTURA,
ESPORTE. LAZER,
MEIO AMBIENTE

CULTURA É REVITALIZAR O CENTRO DE VITÓRIA

Cultura, Esporte,
Lazer e Meio Ambiente
CULTURA É MAIS LEITURA

✓ Revitalização e modernização da Biblioteca Pública
Municipal
✓ Fortalecimento de programas de estímulo à leitura
infantil com integração à rede de ensino, por meio da
disponibilização de livros infantis digitais

CULTURA É UNIVERSALIZAR O ACESSO ÀS CRIAÇÕES
✓ Criação de uma plataforma digital de acesso gratuito
a conteúdos culturais, chamada “Cultura Vitória”, onde
todos os projetos custeados com dinheiro público do
município de Vitória estejam disponíveis para que a
população da capital possa conhecer, apreciar, divulgar e
fiscalizar

✓ Fomentar a revitalização do Centro de Vitória pelo
desenvolvimento de um plano de reformulação artística
visual, garantindo a diminuição ou isenção do IPTU aos
proprietários dos imóveis que aderirem e investirem em
projetos de pintura e revitalização das fachadas das
construções históricas
✓ Investir na recuperação dos imóveis antigos do
Centro de Vitória com a realocação de setores da
prefeitura que ocupem imóveis alugados em outras
regiões, mediante desconto no valor do aluguel desses
imóveis antigos, trazendo movimento, renda e vida ao
centro
✓ Buscar o resgate da história da capital, valorizando os
centros culturais e produtores locais, estimulando a
criação de feiras de artesanato, espaços de economia
criativa e valorização do empreendedor local
CULTURA,
ESPORTE. LAZER,
MEIO AMBIENTE

Cultura, Esporte,
Lazer e Meio Ambiente
CULTURA E OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA

✓ Em parceria com instituições sociais, promover o
ensino da pintura artística cultural de rua a jovens sem
posição no mercado de trabalho, com temáticas voltadas
para o turismo e meio ambiente
✓ Utilizar a mão-de-obra formada nas parcerias na
execução projetos de pintura e revitalização dos espaços
urbanos, gerando emprego e renda para moradores da
capital

CULTURA SÃO CRIANÇAS E ADOLESCENTES FELIZES
✓ Levar, durante os finais de semana, aulas de teatro,
dança, circo e música voltadas às crianças e adolescentes
carentes, promovendo lazer diferenciado e de qualidade,
utilizando a mão-de-obra de artistas capixabas

✓ Oportunizar a participação dos jovens artistas em
início de carreira nos projetos da prefeitura, com editais
regionalizados, abrindo oportunidades para artistas de
todas as regiões de Vitória

CULTURA É NOSSA ILHA VIVA EM TODOS OS CANTOS
✓ Promover o incentivo à realização de eventos
voltados ao público cristão como seminários e festivais,
onde o foco seja a participação da família
✓ Estimular a ocupação de espaços públicos
subutilizados, obsoletos ou abandonados para a
realização de atividades culturais em geral, tais como a
Praça do Papa, Horto de Maruípe, Parque Barreiros,
Parque Pedra Cebola, Prainha de Santo Antônio, Praça
de Caratoíra, Sambão do Povo, dentre inúmeros outros
espaços que estão nas mesmas condições
CULTURA É MÚSICA BOA NA CAPITAL
✓ Criação de um festival itinerante de música, com
apresentação de artistas da capital em todas
CULTURA,
as regiões, com apoio da Prefeitura
ESPORTE. LAZER,
MEIO AMBIENTE

Cultura, Esporte,
Lazer e Meio Ambiente
ESPORTE E LAZER É CIDADÃO SAUDÁVEL E FELIZ

✓ Criação de editais e chamamentos públicos voltados
para o esporte amador e o bolsa atleta municipal
✓ Valorização dos esportes aquáticos e maior
acompanhamento dos pontos onde temos a prática de
esportes por deficientes físicos

✓ Organizar competições específicas para atletas da
terceira idade e pessoas com deficiência física
✓ Motivar e possibilitar aos idosos uma vida mais ativa
e saudável através de políticas esportivas includentes
✓ Oferecer atividades de esporte e lazer em todo
território do município de Vitória

✓ Retomar os Jogos Escolares e incentivar a realização
de competições amadoras de diversas modalidades,
envolvendo os bairros e comunidades
✓ Promover e ampliar escolinhas de desportos em
todas as regiões da capital.

✓ Potencializar a oferta de serviços dos equipamentos
públicos disponíveis como Tancredão, escolas, módulos
dentre outros

✓ Instalar tendas de hidratação e acompanhamento
especializado nos finais de semana e feriados para os
praticantes de atividade física em locais específicos

✓ Melhorar e estruturar o atendimento nas academias
populares priorizando o uso e a orientação aos idosos

✓ Promover a abertura de escolas para a comunidade
aos finais de semana para a prática de atividade
física com acompanhamento especializado

✓ Ampliar e oportunizar o acesso das pessoas com
deficiência a prática esportiva

CULTURA,
ESPORTE. LAZER,
MEIO AMBIENTE

de preservação do município

Cultura, Esporte,
Lazer e Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE É SUSTENTABILIDADE

✓ Estabelecer um profundo e estreito relacionamento
entre a prefeitura e as comunidades que tiram seu
sustento da pesca e coleta de mariscos, criando e
apoiando projetos que estimulem a preservação
ambiental e a garantia do emprego e renda dessas
populações
✓ Criação de circuitos ambientais estruturados e
perenes nos Parques: da Fonte Grande e da Pedra dos
Olhos, voltados para passeios à pé e de bicicleta, aliando
preservação ambiental, segurança, divulgação de nossas
belezas, turismo e consequentemente, emprego e renda
✓ Criação do Grupamento de Proteção Ambiental da
Guarda, para atuação na fiscalização dos parques e áreas

✓ Estudar a aquisição de drones para possibilitar o
mapeamento e a efetiva fiscalização ambiental em áreas
extensas como o maciço central e nas áreas de difícil
acesso como mangues e matas
✓ Criação de estruturas adequadas à pratica da pesca
esportiva em pontos muito utilizados, garantindo a
prática saudável do esporte aliada à preservação
ambiental das áreas próximas à maré, com a instalação
de lixeiras e pontos de coleta de resíduos da pesca
✓ Ampliar a utilização de usinas fotovoltáicas em
estacionamentos, prédios públicos e pontos de ônibus,
que terão tomadas emergenciais para o carregamento de
aparelhos celular
✓ Estudar a viabilidade de redução da Contribuição de
Iluminação Pública por meio da substituição gradativa
dos tradicionais postes de energia elétrica por
postes solares voltáicos
CULTURA,
ESPORTE. LAZER,
MEIO AMBIENTE

Assistência Social
“Ajuda para quem quer e precisa!”

Assistência Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL É PROTEGER O CIDADÃO DE BEM

✓ Estabelecer a priorização da assistência às pessoas de
risco social que estejam à procura de trabalho ou que
necessitem de ajuda do poder público

que visa prover moradia e trabalho para moradores de
rua que estejam livres do álcool e das drogas, mediante
avaliação
e
acompanhamento
das
equipes
multidisciplinares da prefeitura

✓ Prover os meios necessários para a aplicação da Lei nº
13.840/2019, que prevê, entre outras medidas,
a internação involuntária de dependente de drogas

✓ Estudar a implementação do Programa Vale-Gás,
como forma de complementação ao Bolsa Família
✓ Priorizar ações em conjunto com as demais
Secretarias em projetos de prevenção da gravidez
precoce e no apoio e orientação às mães adolescentes
✓ Trabalhar na orientação e no encaminhamento aos
serviços médicos as mães que não desejam nova
gestação, de forma a evitar a gravidez indesejada
✓ Estudar a implantação do projeto Segunda Chance,

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PREFEITURA DE VITÓRIA – ELEIÇÕES 2020

CAPITÃO ASSUMÇÃO
PREFEITO
Capitão Tristão
Vice-Prefeito

O Programa de Governo da candidatura do
CAPITÃO ASSUMÇÃO foi apresentado ao TRE
e aos moradores da Cidade de Vitória
Seu caráter é evolutivo, podendo receber
contribuições e atualizações no decorrer da
campanha

“VITÓRIA ACIMA DE TUDO”
Coligação PATRIOTAS/PTB

