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PROGRAMA DE GOVERNO PARTICIPATIVO DO PT PARA SÃO MATEUS 

Eleições 2020 

 

O Programa de Governo Participativo do Partido dos Trabalhadores para São 

Mateus vem nesta eleição de 2020 apontar um caminho para um futuro inclusivo, 

solidário, dinâmico e democrático, que foi construído com a participação popular 

por meio de Plenárias Temáticas de forma virtual, em função da pandemia, com 

os diversos setores da sociedade.  

Este programa apresenta propostas democráticas que vão pautar a atuação do 

governo municipal e promover soluções para os problemas que o município 

enfrenta, embasados em uma gestão democrática, eficiente, ética e 

transparente, tendo como instrumento o orçamento participativo. 

 

SÃO MATEUS  

O Município de São Mateus, com a área em torno de 2.346.049 km², possui, 

segundo o IBGE-2020, uma população estimada de 132.642 pessoas, com 

aproximadamente 78% da população na região urbana e 22 % nas áreas rurais. 

A cidade de São Mateus ocupa a 13ª posição no Ranking do PIB Estadual com 

a participação de R$ 2,1 bi, em 2017, conforme IBGE.   

Os inegáveis retrocessos no país culminaram em impactos profundos e severos 

para o estado do Espírito Santo, e principalmente para o município de São 

Mateus, que foi um grande beneficiado de políticas públicas nos governos 

petistas. Ficam evidentes os reflexos da crise na retração do PIB capixaba, que 

obteve uma taxa de crescimento do PIB de 4,5% em 2014, uma retração de 1,1% 

em 2015 e de - 9,3 % em 2016, e um crescimento de apenas 1,7% já por conta 

dos reflexos da instabilidade política, jurídica, econômica e social aprofundadas 

com o golpe.   

Diante uma pandemia mundial, o Brasil é o país que mais tem dificuldade para 

lidar com a situação e o descaso do Governo Federal levou mais de 136 mil 

mortes por Covid-19, até o momento. Analisando o quadro capixaba, São Mateus 

foi uma das duas únicas cidades consideradas em risco alto em setembro de 

2020 no Espírito Santo. 

Essa situação agravou problemas pré-existentes, como desemprego, falta de 

saneamento básico, desigualdade social, dificuldade de acesso à saúde, 

educação, entre outros. O PT propõe uma nova gestão que se adapte à essa 

situação complexa, e construa coletivamente soluções inovadoras e assertivas, 

com foco no povo, e suas principais necessidades. 
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PROPOSTAS: 

............................................................................................................................... 

SAÚDE 

 

Apoiaremos os distritos, bairros e comunidades no fortalecimento da atenção 

básica de saúde na manutenção e ampliação das equipes de saúde da família, 

buscaremos atender as necessidades específicas das regiões e trabalharemos 

para um atendimento mais humanizado com profissionais integrados com as 

comunidades. 

 

• Criar um programa de apoio às organizações sociais filantrópicas voltadas 

para a Saúde. 

 

• Implementar programa de atenção à saúde da mulher. 

 

• Criação de Unidades de Saúde com equipamentos e especialidades, para 

suporte aos hospitais regionais para absorver a demanda regional. 

 

• Implementar um Programa de Saúde Quilombola - atenção inclusiva das 

comunidades tradicionais, com especial atenção para os casos de anemia 

falciforme.  

 

• Centros Municipais de especialidades e exames especializados, com a 

contratação de médicos especialistas, para facilitar o acesso da população 

a tratamentos especializados 

 

• Adequar as especialidades de acordo com as necessidades das 

comunidades; 

 

• Atendimento mais humanizados e mais integrado com as comunidades nos 

postos municipais; 

 

• Desenvolver parcerias com a academia para atuação na saúde pública de 

forma ampla (não apenas de estudantes da área da saúde); 

 

• Promoção de saúde, autocuidado e prevenção de doenças, reduzindo o 

quantitativo de tratamentos; 

 

• Atenção Especial à Saúde materno-infantil, prevenção e controle de 

endemias locais e pandemias. 
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• Promoção de Informação à Educação Sanitária. 

 

• Investimento e Planejamento na Qualificação e Desenvolvimento das 

Condições de Trabalhos dos Profissionais Municipais da Saúde. 

 

• Apoio e suporte ao Programa de Saúde da Família com valorização dos 

agentes comunitários de saúde para promover a qualidade de vida da 

população 

 

• Apoio, Compromisso e Investimento na Infraestrutura do Conselho 

Municipal de Saúde e na Infraestrutura Física das Unidades de Saúde. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Trabalhar na prevenção da violência com políticas públicas de inclusão, 

principalmente da juventude, focando na inserção dos jovens em ambientes 

culturais, de aprendizado e capacitação e principalmente no mercado de trabalho 

fortalecendo a presença do Estado com ações efetivas em áreas mais 

vulneráveis. Também investiremos na Guarda Municipal, a tornando mais 

presente e com uma abordagem voltada à prevenção de crimes e bem-estar do 

cidadão. 

Propostas gerais indicativas para uma política municipal de segurança pública 

cidadã 

 

Realização de Amplo Diagnóstico da Dinâmica da Violência e do crime na 

Cidade  

• Criar Programas Integrados de Prevenção à Violência nos Territórios mais 

vulneráveis, com caráter matricial, em diálogo com as secretarias sociais, 

tais como Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, 

Assistência Social e Serviços Urbanos, entre outras, interdisciplinar e com 

participação das comunidades locais. Após diagnóstico da dinâmica da 

violência e do crime na cidade, as ações de prevenção territoriais são 

fundamentais para consolidar as políticas de prevenção do município, 

promovendo uma cultura de paz e convivência solidária. Projetos dirigidos 

às mulheres, como o Mulheres da Paz, à Juventude das periferias e 

projetos de redução de danos para dependentes químicos, com o De 

Braços Abertos, criado na gestão Fernando Haddad em São Paulo, são 

exemplos que podem fazer parte de um amplo programa integrado de 

prevenção nos territórios.  
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Fóruns Locais Comunitários  

• Realizados em parceria com a sociedade civil local, pretendem ser Inter 

secretariais, integrados e participativos. Têm por objetivo: garantir maior 

acesso aos direitos civis, sociais, culturais e econômicos; fortalecer o 

exercício ativo da cidadania e ampliar o capital social; fortalecer as redes 

locais e de solidariedade; fomentar a cultura de paz; aumentar o fluxo de 

informação sobre serviços e ações de governo; diminuir fatores de risco 

da violência. A articulação de várias secretarias garante a integração 

entre os vários projetos na perspectiva da governança cooperativa, que 

garantirá a sustentabilidade do Programa Municipal. Nos Fóruns Locais 

Comunitários a população dos territórios é convidada a ser coautora das 

políticas de prevenção.  

 

Videomonitoramento Integrado da Cidade 

• Utilizar novas tecnologias para ampliar a sensação de segurança e inibir 

a violência vem se tornando uma das principais ferramentas da 

Segurança Municipal. Uma experiência exitosa foi o Centro Integrado de 

Monitoramento na cidade de São Bernardo do Campo, implementado na 

gestão do prefeito Luiz Marinho. O Centro Integrado reuniu a Guarda Civil 

Municipal, SAMU, Trânsito e Defesa Civil e as polícias estaduais. As 

câmeras de segurança foram instaladas prioritariamente nas entradas e 

saídas das escolas municipais e nos grandes corredores de tráfego.  

 

Gestão de Informação 

 As secretarias municipais agregam dados relevantes para a gestão da 

informação na política de segurança municipal, como é o caso da 

Notificação Compulsória de Violência da Secretaria da Saúde. A 

notificação compulsória permite compreender dinâmicas de violências 

que são altamente subnotificadas nos distritos policiais, como, por 

exemplo, a violência doméstica. Assim, é fundamental a gestão de 

informações criminais do Infoseg do Ministério da Justiça e de outros 

bancos de dados municipais para produção de mapas georreferenciados 

dos crimes e das violências, a fim de orientar o desenho dos projetos de 

prevenção.  

 

Abertura das escolas municipais nos finais de semana  

• A juventude das periferias das cidades tem poucos espaços de lazer, 

cultura e esporte. A abertura das escolas nos finais de semana aproxima 

a população do ambiente escolar, contribuindo para fortalecer laços 

comunitários e aumentar a apropriação dos espaços públicos pela 

comunidade, e se torna a própria alternativa de lazer aos jovens do 

entorno da escola. A Guarda Civil Municipal tem papel importante para 

garantir segurança nessas atividades. 
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Recriar Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

• Retomar os Gabinetes de Gestão Integrada Municipal criados no âmbito 

do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do governo 

Lula. O GGI-M deve integrar todas as secretarias sociais do governo, a 

secretaria de segurança e os representantes das polícias estaduais na 

cidade. Para que o GGI-M tenha envergadura política, deve haver 

participação efetiva das secretarias e das polícias, tendo o prefeito 

municipal o papel de coordenador político da articulação. Por esta razão, 

as reuniões do GGI-M serão realizadas no gabinete do prefeito.  

 

Criar Plano Municipal de Segurança com a participação da população  

• No primeiro ano de governo elaborar um amplo Plano Municipal de 

Segurança Cidadã, com a participação de diversos setores da sociedade.  

 

• Criar Fundo Municipal de Segurança, com a respectiva dotação 

orçamentaria inicial. 

 

Criar Observatório de Segurança Municipal, em parceria com 

Universidades da Cidade.  

• Em especial este Observatório de Segurança Municipal deve priorizar a 

segurança escolar, envolvendo o corpo docente, discente e a comunidade 

local, no desenvolvimento de ações de prevenção da violência na escola 

e a partir dela.  

 

Fortalecer com apoio administrativo e político os Conselhos Tutelares, na 

proteção das crianças e adolescentes.  

• Muitas vezes os Conselhos Tutelares ficam isolados da política municipal, 

sem diretriz de ação e sem o apoio necessário.  

 

• Qualificar políticas voltadas aos adolescentes em conflito com lei, com 

medidas de atendimento socioeducativo em meio aberto (liberdade 

assistida e prestação de serviço à comunidade) na perspectiva de 

reinserção social dos adolescentes na sociedade, por meio do sistema 

único de assistência social em parceria com entidades da sociedade civil. 

Após o cumprimento das medidas socioeducativas, implementar 

programas de prevenção terciária, a fim de evitar a reincidência, 

oportunizando qualificação profissional e permanência na escola.  

 

• Criar programa de inclusão social e profissional dos egressos do sistema 

carcerário, visando evitar a reincidência criminal que acaba 

retroalimentando a violência na cidade.  

 

• Buscar estabelecer Termos de Cooperação com a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública – Senasp. Embora hoje o Ministério da Justiça não 

priorize a inclusão dos Municípios, vamos buscar dialogar com a Senasp, 

demandando o desenvolvimento de ações dirigidas ao munícipio.  
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Propostas específicas para Guarda Civil Municipal, que deve ser 

Preventiva e Comunitária  

 

• A tarefa estratégica da Guarda Civil Municipal é ser uma das principais, 

senão a principal, referência de política preventiva e comunitária da 

cidade. Não cabe às Guardas Civis Municipais disputar espaço com a 

Polícia Militar. Realizar policiamento ostensivo repressivo é uma 

atribuição exclusiva da PM, e não das Guardas civis Municipais. No 

governo da presidenta Dilma foi aprovada a primeira lei federal 

relacionada às Guardas Civis Municipais (lei nº 13.022/14), conhecida 

como “Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais” A lei federal deveria 

ser parâmetro para as ações das Guardas Civis Municipais em todo Brasil. 

Mas, infelizmente, ainda não é. Uma das hipóteses para a não efetiva 

aplicação dessa lei como referencial de atuação das Guardas reside no 

fato desta muitas vezes ser alvo de interpretações equivocadas, sem 

embasamento em seu próprio texto. É preciso e necessário que os (as) 

prefeitos (as) e os (as) secretários (as) municipais e comandantes de 

GCMs conheçam as competências exclusivas das Guardas Civis 

Municipais previstas na Lei nº 13.022/14 e as implementem nas gestões 

de suas cidades. As 18 atribuições previstas na lei como competências 

das Guardas Civis Municipais propõem ações preventivas e comunitárias. 

Não há entre as atribuições da lei federal a prerrogativa de realizar 

policiamento ostensivo repressivo. O Estatuto Geral das Guardas Civis 

Municipais não trata de “poder de polícia”, que é regulamentado pelo 

Código Tributário Nacional. Temos de enfrentar este senso comum que 

permeia as GCMs. Elas sempre tiveram poder de polícia administrativa, 

assim como têm os órgãos de fiscalização das secretarias de Finanças, 

Posturas Municipais, Habitação entre outras. Pautadas na lei federal que 

instituiu o Estatuto Geral das Guardas, elencamos algumas ações que 

devem ser prioridades das Guardas Civis Municipais:  

 

Programa de Segurança Escolar 

• O que mais deveria marcar a identidade de uma Guarda Civil Municipal é 

o Programa Segurança Escolar. O objetivo é garantir que escolas da rede 

municipal tenham presença fixa de guardas civis municipais e que eles 

promovam interação com a comunidade escolar e seu entorno. Se não 

houver efetivo suficiente para presença física, é indicado que façam 

rondas preventivas nas entradas e saídas dos alunos e contribuam na 

formatação de observatórios de segurança, com a participação do corpo 

docente, discente e da comunidade.  

 

Criar Projeto Patrulha Guardiã Maria da Penha 

• A pandemia de Covid-19 ampliou significativamente os casos de violência 

doméstica. A Guarda Civil Municipal tem papel estratégico na proteção de 

mulheres com medidas protetivas. O projeto deverá ser desenvolvido em 



7 
 

parceria entre as Secretarias de Segurança Urbana e Secretaria de 

Promoção das Mulheres e com participação do Grupo de Atuação 

Especial de Enfrentamento à Violência do Ministério Público.  

 

Criar Programa de Mediação de Conflitos em parceria com o Poder 

Judiciário  

• A mediação de conflitos é uma das atribuições das Guardas Civis 

Municipais previstas na Lei nº13.022/14. Em São Paulo, na gestão 

Haddad, mais de 200 GCMs foram formados pelo Poder Judiciário para 

serem mediadores de conflitos. O objetivo é resolver pequenos conflitos 

através da mediação e diálogo, sem judicializar os problemas. Por meio 

do estabelecimento de parceria com o Poder Judiciário, um juiz 

homologará as decisões frutos das mediações.  

 

Apoio na fiscalização e orientação no trânsito  

• O trânsito é uma das principais causas de morte nas cidades. Em parceria 

com a Secretaria de Transporte e contando com suporte de 

videomonitoramento, as Guardas Civis Municipais podem e devem 

realizar fiscalização e orientação no trânsito, contribuindo para diminuir os 

acidentes, uma das atribuições previstas na Lei Federal. Importante 

também a criação de ciclovias pela prefeitura e adoção de limite de 

velocidade em vias públicas, para diminuir as mortes em acidentes de 

trânsito.  

 

Criar Projeto Ronda Cidadã de Policiamento Preventivo  

• A principal novidade na Lei Federal nº13.022/14 é que coloca como um 

dos princípios de atuação das Guardas Civis Municipais a realização de 

policiamento preventivo. Mesmo que muitas já o realizassem antes da lei, 

só com a regulamentação federal as Guardas Civis Municipais passaram 

também a ter a competência de realizar um tipo específico de 

policiamento, que é o policiamento preventivo, além de cuidar dos prédios 

públicos. Muitos, equivocadamente, passaram a acreditar que com este 

princípio de atuação as Guardas Civis Municipais têm a mesma 

competência da PM no município. Não têm. As PMs são responsáveis por 

manter a ordem pública e realizar policiamento ostensivo repressivo e 

preventivo, apesar de fazerem mais o repressivo. As Rondas Cidadãs 

Preventivas, realizadas pela Guarda Civil Municipal, devem ser diferentes 

da PM, em especial realizando abordagem que respeite a dignidade das 

pessoas. Uma ação que caracteriza uma agência municipal preventiva e 

comunitária.  

 

Inserir as Guardas Civis Municipais nas Ações Integradas, 

Interdisciplinares e Territoriais de Prevenção da Violência e do Crime  

• Talvez, a atribuição da lei federal que mais caracterize a identidade das 

Guardas Civis Municipais é a atribuição XII do artigo 4º: “articular-se com 

os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações 
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interdisciplinares de segurança no Município”. Portanto, nos programas 

integrados de prevenção da violência e do crime nos territórios, é 

importante a presença da GCM.  

 

• Fortalecer a Corregedoria da GCM como órgão autônomo e independente 

das direções das Guardas Civis Municipais.  

 

Formação para uma Guarda Municipal Preventiva e Comunitária  

• Esta formação deve ser pautada pela Matriz Curricular criada na gestão 

do presidente Lula e incorporar o tema do racismo estrutural em todo 

processo de formação. Temas como Direitos Humanos, relação de 

gênero, diversidade sexual, população em situação de rua, violência 

contra mulheres, idosos, pessoa com deficiência, uso abusivo de álcool e 

drogas e políticas de redução de danos, Estado laico, policiamento 

preventivo e comunitário, devem compor a estrutura curricular de 

formação das GCMs em todos os níveis. As Guardas Civis Municipais não 

podem carregar a cultura de preconceito contra pobres e negros que 

marca, historicamente, o sistema de segurança pública.  

 

Grupo de Trabalho Intermunicipal de Segurança Municipal Cidadã  

• É fundamental priorizar a criação de Grupo de Trabalho (GT) 

Intermunicipal de Segurança Municipal Cidadã. 

 

INCLUSÃO SOCIAL  

 

Pensando no desenvolvimento da população, nossa gestão vai se basear no 

programa de distribuição de renda já implementado com o sucesso pelo PT em 

Maricá – RJ. As bases desse programa são a Moeda Social Local para aquecer 

a economia da região, apoio ao trabalhador, agricultura e 

qualificação/capacitação. 

 

• Economia Solidária: Moeda Social Local (MSL), auxílio de renda básica e 

cidadania, difusão da moeda fortalecendo a economia local. 

 

• PAT: Programa de Apoio ao Trabalhador, auxílio na moeda social local para 

minimizar os impactos da pandemia na economia. 

 

 

• Qualificação/Capacitação de profissionais e/ou prestadores de serviço que 

começarem a utilizar a MSL. 
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• Agricultura: Investimento em agricultura familiar, disponibilização de uma 

fazenda para capacitação, hortifruti comunitária, fomento de feiras com a 

MSL 

 

• Redução dos indicadores de pobreza e da extrema pobreza no município, 

através da potencialização do acesso da população à educação formal, e 

capacitação profissional. 

 

• Adequação da oferta dos serviços públicos às necessidades da população, 

visando garantir a inclusão produtiva, tendo como princípios a equidade e 

a centralidade na família.  

 

• Garantir o apoio, fortalecimento e ampliação do acesso da população aos 

serviços públicos. 

 

• Apoio na Construção do programa de Empreendedorismo para a Juventude 

que possibilite o protagonismo, aprimoramento dos projetos e inclusão 

social,  

 

• Construção de política pública municipal integrada às políticas estaduais 

para Pessoas com Deficiência. 

 

• Fortalecimento de políticas públicas para fixação de ribeirinhos, 

quilombolas, e indígenas em suas regiões. 

 

EDUCAÇÃO 

Não pouparemos esforços para tornar acessível a todo e qualquer mateense o 

direito à educação, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Nosso 

objetivo é preparar o mateense que frequenta as escolas municipais e estaduais 

de São Mateus para pleitear vagas nas instituições federais de ensino presente 

em nosso município, e garantir que todas crianças e adolescentes continuem 

estudando. 

• Investir na educação infantil de maneira a promover a qualidade dos 

espaços de atendimento e qualificação dos profissionais. 

 

• Reestruturar o Plano Municipal de Educação . 

 

• Implantar Gestão Democrática com escolha de Diretores Escolares com a 

participação da comunidade escolar da rede municipal de educação. 
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• Ampliar a oferta de vagas para crianças de até 3 anos para atender a 

população na rede de educação infantil. 

 

• Assegurar o apoio à educação com a valorização do magistério com base 

no plano de carreira e sistema de capacitação / formação. 

 

• Promover investimentos que possam garantir o acesso e a permanência 

aos estudantes da educação especial. 

 

• Combater à evasão na Educação de Jovens e Adultos. 

 

• Promover censo demográfico para identificar e localizar o analfabetismo, e 

traçar planos e metas. 

 

• Ampliar participação do Município nos investimentos em educação infantil 

e ensino fundamental. 

 

• Ampliar a jornada escolar para os estudantes com atividades (educação, 

arte e cultura) em contra turno, e integrar esportes e educação com 

diferentes modalidades esportivas. 

 

• Promover a formação específica e continuada aos profissionais das escolas 

quilombolas com materiais didático-pedagógicos contextualizados com a 

identidade étnica e cultural.  

 

• Apoiar as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar 

quilombola conforme a Conferência Nacional de Educação (CONAE, 

2010). 

 

• Assegurar transporte escolar digno aos estudantes do campo. 

 

• Fortalecer as escolas do campo em todos os níveis educacionais. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL 

 

Nossa gestão tem o compromisso de promover o desenvolvimento local com o 

aumento da geração de renda, de emprego e, principalmente, de novas 

oportunidades de negócio. 
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• Construir um plano de desenvolvimento municipal adequado à realidade de 

São Mateus, envolvendo empreendedores locais e desenvolvendo 

lideranças empresariais para traçar um plano de ação em prol do 

desenvolvimento do município.  

  

• Incluir no Plano Plurianual (PPA) do município ações voltadas para os 

pequenos negócios e monitorar o plano com o auxílio de gráficos e 

comparações produzidos pelo DataSebrae, de forma transparente 

disponibilizando os dados para a população. 

 

• Implementar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 

n° 123/2006) em São Mateus. 

 

• Mapear as compras da administração pública, dentro e fora do município, 

e aderir ao sistema integrador “RedeSimples” para simplificar processos 

de abertura, licenciamento e fechamento de pequenas empresas. 

 

• Dar preferência aos pequenos negócios nas compras da prefeitura e 

comprar merenda escolar de agricultores familiares locais, fornecendo uma 

alimentação mais saudável e valorizando a culinária local. 

 

• Promover a sustentabilidade, divulgar as oportunidades de aquisições 

municipais, manter atualizado o cadastro de fornecedores locais e cumprir 

os compromissos assumidos, pagando em dia. 

 

• Facilitar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros, estimular a criação 

de sociedade de crédito, atrair agentes financeiros para o município e 

promover acesso orientado ao microcrédito. 

 

• Fomentar o Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

articular e monitorar o acesso ao crédito rural e incentivar a instalação de 

cooperativas de crédito. 

 

• Expandir as políticas para o microempreendedor individual, incentivar a 

formalização consciente, organizar a utilização dos espaços públicos, 
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promover licitações para MEI (Microempreendedor individual) e organizar 

um portifólio dos MEI cadastrados no município. 

 

• Aumentar a produtividade do setor de serviços e de alimentação, 

fomentando o turismo, fortalecendo o marketing local e revitalizando locais 

públicos para ocupação criativa (feiras livres, ateliês, oficinas de arte, 

eventos gastronômicos, por exemplo) e providenciar acesso à internet de 

banda larga. 

 

• Incentivar produtores rurais a agregarem valor à produção, apoiar a 

formalização de agricultores, melhorar a infraestrutura e acesso ao campo, 

viabilizar acesso à máquinas agrícolas, aproximar produtores dos órgãos 

de pesquisa e assistência técnica e apoiar o associativismo rural. 

 

COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR 

 

O comércio exterior e os serviços de logística desempenham um papel 

preponderante para a economia do município de São Mateus e consequente 

para o Espírito Santo. Portanto, é altamente estratégico para o desenvolvimento 

do município que sejam constituídos e implementados mecanismos para 

envolvimento dos atores sociais, políticos e econômicos no processo de 

formulação e gestão de políticas públicas de fomento ao comércio e a logística.  

• Promover e ampliar a participação de São Mateus nas relações de indústria 

e comércio, desconcentrar as poucas commodities, influir nas oscilações 

de preços destas commodities em mercados internacionais, participar nos 

debates comércio exterior brasileiro, investir na diversificação da nossa 

pauta de produtos, melhorando a nossa conectividade com investimentos 

na nossa infraestrutura de transportes (porto-aeroporto-ferrovia- rodovia).  

 

• Implantar um Programa com atenção especial nas propostas de incentivo 

ao transporte da produção municipal, com ações que equilibrem a matriz 

de transporte. Sistema de trabalho permanente na articulação dos atores 

governamentais, sociais e econômicos em torno de uma política para o 

setor com atividades logísticas integrando municípios da região. 

 

• Participar nos contextos dos debates e desenvolvimento e concretização 

das políticas portuárias do ES; articular os planos viários do ES com os 

Planos Diretores Municipais e o planejamento setorial portuário para o ES, 
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como o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, o Plano 

Mestre e o Plano de Outorgas. 

 

• Acompanhar os Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental nas 

políticas de desenvolvimento do setor. 

 

• Acompanhar os Estudos da Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT, Planos de desenvolvimento do ES, Políticas de Integração de 

Transportes, na busca de equilíbrio da matriz de transportes há a 

necessidade do aumento da oferta de serviços, aumento da demanda, 

escoamento de produtos. 

 

• Articulação com o IFES e/ou a UFES para constituição de cursos de 

educação profissional e tecnológica para o setor com estudos da 

infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social do município de 

São Mateus. 

 

AGRICULTURA E PESCA 

 

O campesinato brasileiro, de uma maneira geral, vive um momento bastante 

conturbado, e o governo Enéias vai sair em defesa dos camponeses de São 

Mates com propostas que auxiliarão a produção e comercialização do fruto do 

trabalho do produtor rural mateense: 

 

• Implementar cem (100) estufas de produção de 250 m² climatizadas para 

pequenos proprietários para os cultivos de culturas especiais (tomate, 

pimentas, flores, morango etc.) estas culturas poderão render para as 

famílias até R$15,000,00 ano por unidade. 

 

• Criar um amplo sistema de construção de Hortas e Pomares, com doação 

de 50% do custo de implantação. 

 

• Buscar parceria com a EMBRAPA para criação de uma biofábrica de 

insumos, incluindo (adubos orgânicos) inoculantes, bioativadores entre 

outros. 

 

• Criar um Programa de Incentivo as famílias que desenvolvem atividades 

Pesqueiras; 

 

• Construir sistemas de beneficiamento e armazenamento da produção 

camponesa; 
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• Contratar profissionais agrônomos e técnicos para atuar junto as famílias 

camponesa; 

 

• Estabelecer/aprimorar um sistema de produção, distribuição e aquisição de 

alimentos saudáveis (Cestas Camponesas). 

 

• Construção de hortas, pomares e viveiros a partir de uma perspectiva 

agroecológica e orgânica, e criar um banco de sementes para suporte aos 

agricultores. 

 

• Gestão Participativa com comunidades e organizações. Reativar Conselho 

Municipal Rural Sustentável. Apoiar a produção e comercialização com 

infraestrutura para produtor rural e criar um Selo Municipal para Agricultura 

Sustentável. 

 

• Fomentar a capacitação técnica de agricultores e pecuaristas da cidade, 

monitorar impactos de grandes empreendimentos, e fazer a manutenção 

de estradas para escoamento de produção agrícola e/ou pecuária. 

Promover parceria com órgãos estaduais e nacionais para 

desenvolvimento da agricultura e pecuária.  

 

• Aquisição de sementes crioulas e variedades melhoradas de milho, 

hortaliças e adubo orgânico para incentivar a diversificação agrícola. 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

 

Buscaremos desenvolver nossa cidade em todos os aspectos respeitando o 

ecossistema através de um programa amplo de recuperação ambiental e 

geração de empregos ecologicamente sustentáveis, através de construção de 

viveiros, reciclagem de materiais, preservação de nascentes e projetos 

transversais que, independente da pasta alocada, respeitaram todas as 

diretrizes de preservação ambiental. 

 

• Adotar como medida emergencial a recuperação de nascentes através de 

sistema agroflorestal. 
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• Apoiar as famílias camponesas na recuperação de áreas especiais com 

assistência técnica e insumos. 

 

• Promover medidas de proteção ao meio ambiente, com políticas que 

garantam a segurança hídrica e mitigue poluição atmosférica e do uso de 

agrotóxicos. 

 

• Criar usina de reciclagem de lixo orgânico e produção de adubo orgânico. 

Instalar fossas ecológicas, implementar coleta seletiva e pontos de coleta 

para recipientes tóxicos; 

 

• Criar de programa de recuperação e preservação das nascentes. 

 

• Reativar o conselho municipal de desenvolvimento rural e sustentável. 

 

• Articular uma gestão ambiental visando proteção e recuperação do 

remanescente de Mata Atlântica e do Rio Doce. Promover um plano 

municipal de preservação e recuperação das bacias hidrográficas. 

 

• Promover o combate permanente à emissão de poluentes e principalmente 

agentes poluidores dos recursos naturais. 

 

• Promover parceria com o laboratório de climatologia do Espírito Santo, para 

difusão de informações aos setores de agricultura e meio ambiente no 

município de São Mateus. 

 

• Promover controle e fiscalização nos termos de conduta ambiental. 

Promover plano de metas para avanços na coleta seletiva e reciclagem de 

papelão, plástico e alumínio. 

 

• Incentivo à capacitação técnica para os trabalhadores do setor de coleta 

seletiva e materiais recicláveis e suas respectivas famílias. 

 

• Construção de viveiros e hortas comunitárias e implantação do VALE 

FEIRA para ser utilizado com a agricultura familiar. 

 

• Elaboração e implementação de um Plano de Arborização de toda a cidade. 
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CULTURA 

 

Fundada em 1544, São Mateus é uma das cidades mais antigas do Brasil e é 

considerada um marco na colonização do solo capixaba, seu Porto foi uma das 

principais entradas de africanos escravizados no Brasil. Eneias e Nega do Jongo, 

entendem a importância histórica do município e vão trabalhar pela preservação 

do patrimônio cultural, e pelo acesso pleno da população aos bens e serviços 

culturais, pela diversidade e produção cultural local. 

 

• Garantir acesso do povo Quilombola (principalmente crianças e 

adolescentes) a cinema, teatro, e demais espaços culturais. 

 

• Gerar mais visibilidade aos artesãos quilombolas e garantir transporte para 

que possam participar de reuniões, apresentações, e vender seus 

produtos. 

 

• Para dar visibilidade aos artistas locais, vamos criar um catálogo com 

artistas locais e suas especificações, e desenvolver um Plano Municipal de 

Cultura, com representatividade e participação ampla dos artistas locais. 

 

• Vamos investir na formação de agentes culturais locais para trabalhar 

fomentando, incentivando, e difundindo os projetos culturais respeitando as 

necessidades específicas de cada lugar. 

 

• Disponibilizar espaços para grupos é fundamental, vamos criar um ponto 

cultural (Casa da Cultura) para possibilitar o trabalho de grupos que 

carecem de espaço físico para realização de seus eventos e encontros. 

 

• Investiremos na aquisição de instrumentos e equipamentos. E visando 

melhorar a acessibilidade, propomos a transferência da sede da Secretaria 

Municipal de Cultura. 

 

• EVENTOS E PROGRAMAS DE INCENTIVO À ARTE E CULTURA: 

 

 

• Instituir um programa de preservação, manutenção, registro e catalogação 

de acervo e obras de artes do município de São Mateus. 
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• Promover formação - Escola de Artes e Ofícios - Cursos permanentes de 

artes (pintura, escultura, desenho, grafite, fotografia e outros). - Promover 

oportunidades para formação de jovens de baixa renda, regulamentação 

com bolsas de estudos.  

 

• Promover Feiras de Artes e Artesanatos.  Promover intercâmbio para 

difusão e promoção do artesanato local através de participação em eventos 

de relevância para o setor de arte, cultura, turismo entre outros. 

 

• Promover editais e concursos temáticos como mecanismo de aquisição de 

novas obras de artistas do município, para revitalização, atualização e 

manutenção do acervo. 

 

• Promover oportunidade de emprego e renda pra artistas locais e 

professores de artes.  Apoio na formação de novas gerações de artistas, e 

de público para as artes sensível para essa linguagem artística. 

 

• Promover programas estratégicos de apoio para eventos regulares - Salão 

de Arte da Juventude - para projetar novos artistas e suas obras de artes 

dentro e fora do município. 

 

• Promover instituição de curadoria, projeto expo gráfico, orientar a produção 

de catálogo, comunicação com os artistas, sociedade e serviço público. 

 

• Promover infraestrutura para exposições e intercâmbios com identidade 

visual, sinalização, placas indicativas e equipamentos adequados. 

 

 

• Promover apoio a investimentos em comunicação social para o setor de 

cultura com utilização das novas Tecnologias de Informática e 

Comunicação (TIC’s), instituir mostras e catálogos virtuais de artes com os 

pintores, escultores, artesãos da cidade com nome e breve currículo e 

endereços de ateliê e/ou contato. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Promover oportunidades através de Programas, Políticas Públicas para as 

empresas que operam em sistemas de gestão associativa e/ou cooperativa. 

Promover Empreendedorismo com novas experiências de gestão, Economia 

Criativa e Solidária, Banco Comunitários e Moedas Comunitárias. 

Contemplar com políticas de apoio e fomento o modo de vida e as formas de 

produção de segmentos sócio econômicos da pesca, da produção artesanal, da 

agricultura familiar camponesa, comunidades tradicionais, quilombolas, 

indígenas e ribeirinhas.  

Promover o protagonismo de setores antes marginalizados, para a 

regulamentação e criação de legislação de assistência e proteção social para 

crianças e adolescentes, juventude, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, 

LGBTS.  

Combate às desigualdades, com inclusão social, relação de intercâmbio e redes 

entre os municípios da região norte capixaba.  

- Investimento para a população de mais baixa renda e dependentes de 

transferência de renda e dos serviços públicos. Promover benefícios com a 

capacidade de acesso ao crédito e ao consumo, com respeito através do repasse 

de recursos, a título de empréstimo ou das transferências compulsórias e 

voluntárias.  

- Garantir de transferências de recursos municipais as comunidades mais 

vulneráveis quando houver cortes da União e Estado nos programas de saúde, 

educação e assistência social. Garantir a população a cobertura de vacinas, 

ações de saúde preventivas. 

- Investir na valorização e melhora na qualidade das condições de trabalho dos 

professores e demais profissionais da educação, de saúde, de assistência social 

e da segurança pública, entre outros.  

- Contribuir para que os setores produtivos do meio rural integrantes das cadeias 

produtivas de commodities que se destinam ao mercado externo tenham 

preservadas as condições de acesso ao crédito e ao desenvolvimento de 

tecnologias adequadas ao processo produtivo em larga escala.  

- Priorizar a produção de alimentos para a garantia da segurança alimentar e 

nutricional de toda a população no município de São Mateus. - Promover a 

agricultura familiar e as práticas produtivas associativas, cooperativas e de 

economia solidária, para contemplar com políticas de assistência técnica, 

compras públicas dos produtos adquiridos por unidades de ensino, unidades 

hospitalares geridas pelo governo e entidades assistenciais públicas e do 

terceiro setor que estabeleça parcerias na proteção social. 
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Incentivo às empresas para contribuir no financiamento de projetos esportivos, 

contemplar projetos esportivos educacionais e participativos / comunitários como 

forma de integração social, estímulo a vida saudável e promoção da cultura da 

paz.  Promover apoio as equipes de esportes, promover valorização dos atletas 

na rede municipal de ensino. 

Na área da segurança pública, os investimentos na promoção de ações de 

treinamento e formação dos agentes de segurança, no apoio a gestão integrada 

com participação social através de Programas de Proteção a Mulheres Crianças 

e Idosos. Construção de programas estruturantes permanentes para a 

prevenção e o combate a violência. 

Apoio a Programa de Combate a violência contra as mulheres, ações para 

diminuir as taxas de feminicídios, diálogos para implantar políticas mais 

assertivas da defesa das mulheres. Apoio para efetivar aplicação da Lei Maria 

da Penha, como instrumento de luta e punição dos agressores, com elaboração 

e execução de políticas públicas.  

Fortalecer os conselhos de defesa dos direitos das mulheres e outros espaços 

de integração dos Serviços Públicos da Gestão Executiva Municipal, integrando 

ações com os poderes legislativo e judiciário para acompanhar a aplicação da 

Lei Maria da Penha.  

Apoio às políticas públicas de garantia dos direitos de cidadania, articulação e 

coordenação das ações dos órgãos públicos estaduais, municipais e da 

sociedade civil organizada. Promover diálogo para definição das prioridades 

para a Educação, educação infantil e outros serviços públicos. 

- Universaliza o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos.  

- Elevar a taxa líquida de matrículas no ensino fundamental  

- Atendimento à população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

- Garantir acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

- Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental em parceria e apoio do Estado. 

- Criar programa para alfabetização da população que não tiveram oportunidade 

de alfabetização na idade adequada. 

- Promover educação em tempo integral em escolas públicas municipais. 
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- Promover parceria com Estado para implantar integração com educação 

profissional, técnica, concomitante ou pós ensino médio, assegurando a 

qualidade. 

- Criar um Programa de formação e especialização dos profissionais da 

educação para professores e as professoras da Rede Municipal. 

- Apoio a Valorização dos (as) profissionais do magistério, com plano de carreira 

conforme Plano Nacional de Educação. 

- Promover gestão democrática da educação com a efetiva participação dos 

segmentos escolares e eleição dos gestores escolares, com avaliação contínua 

de desempenho. 

- Definir percentual de investimento da receita com aplicação dos impostos na 

manutenção e desenvolvimento da educação municipal. 

- Incluir Políticas Públicas para a Educação Afro centrada: Ceafros em todas as 

Escolas Municipais, com Fomento e fortalecimento à Educação do Campo. 

- Estabelecer Programas de Apoio ao MEPS, RACEFFAES e Assentamentos e 

outros modelos socioeducativos com enfoque, nas Comunidades Quilombolas, 

Ribeirinhas e Rurais. 

- Apoio a Implementação da Lei 10.639/03 e Diretrizes Curriculares de Promoção 

da Igualdade Racial nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

- Programas Educacionais em tempo integral e com bolsas de estudo e estágio 

remunerado para as comunidades vulneráveis. 

- Programas educacionais para estímulo e ingresso no Ensino Superior com 

utilização de cotas para alunos negros (as), quilombolas, indígenas e LGBTS. 

- Programa de Reestruturação da carreira do magistério da rede municipal com 

a implantação adequada do Piso Nacional (Lei 11.738/08) na base da carreira, 

garantindo seus efeitos progressivos para a plena valorização dos (as) 

trabalhadores (as) em Educação. 

- Cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/14).  

Implementação de currículo e metodologias educacionais que promovam a 

autonomia, bem viver, justiça social e respeito incondicional a diversidade 

humana em todos os seus aspectos. 

 

POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS 

Construção de políticas públicas integradas para o enfrentamento à violência 

contra a mulher objetivando a sua proteção. Compromisso com estudos e 

propostas elaboradas pela CEDIMES. Promover Plano Municipal de Políticas 

para as Mulheres do Município de São Mateus.  



21 
 

- Ampliar programas de proteção aos direitos humanos, com a participação 

efetiva das organizações sociais e instituição de políticas para a comunidade 

LGBTS, Promoção de políticas afirmativas voltadas à população negra e à 

população historicamente discriminadas que garantam o processo de inclusão 

social. 

- Fortalecimento de políticas públicas para a terceira idade visando seu bem 

estar, qualidade de vida e inclusão social. 

- Construção de programas voltados exclusivamente para população jovem 

vulnerável visando a superação das perdas e apoio às vítimas da violência. 

- Fortalecimento de políticas públicas para as pessoas com deficiência 

objetivando o bem-estar, a inclusão social e a inclusão no mercado de trabalho. 

- Atuação na criação e promoção dos planos Municipais de Políticas Públicas 

para as Juventude;  

- Igualdade Racial e LGBTI+, Criança e Adolescente e Idosos;  

 

 

ESPORTE E LAZER 

 

- Apoio para fortalecimento das políticas públicas para desenvolvimento de todas 

as modalidades esportivas tradicionais no município. 

- Apoio e Incentivo ao esporte de alto rendimento. Programa de Implantação de 

espaços esportivos para desenvolvimento de diferentes modalidades esportivas 

tradicionais no município. 

- Apoio e Implantação de programas esportivos principalmente em áreas 

vulneráveis para desenvolvimento do esporte e lazer objetivando qualificar o 

tempo livre das crianças, dos adolescentes e dos jovens, desenvolver 

habilidades esportivas, identificar esportistas de alto rendimento e possibilitar a 

socialização, o bem-estar e a qualidade de vida. 

- Apoio para Incentivo às entidades organizadas para desenvolvimento de 

programas esportivos com o Fortalecimento e reconhecimento do Esporte 

Amador em suas diferentes modalidades. 

- Apoio e Incentivo e promoção dos jogos estudantis e comunitários. 
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JUVENTUDE 

 

• Reestruturação do Conselho Municipal de Juventude. 

 

• Criação do “Incentivo Municipal de Cultura”, objetivando promover em 

várias regiões do município, atividades e eventos culturais gratuitos, 

prioritariamente com artistas mateenses. 

 

• Restruturação, manutenção e criação dos espaços culturais, na intenção 

de acessibilizar a cultura incluindo todas as vertentes (urbana, campo, 

quilombola). 

 

• Realizar eventos culturais nas comunidades do campo. 

 

• Manutenção e apoio aos projetos que contribuem no apoio à criança e 

adolescente. 

 

• Passe livre estudantil. 

 

• Incentivo, estruturação e apoio a iniciativas educacionais que sejam 

gratuitas (cursinhos gratuitos).  

 

• Fiscalização a fim de erradicar a exploração do jovem no campo. 

 

• Combater a evasão escolar no campo minimizando o êxodo rural. 

 

• Regulamentação e implementação da lei de menores aprendizes. 

 

• Incentivo ao esporte, criando projetos municipais esportivos acessíveis a 

maioria dos jovens, sejam eles, estudantes, artistas ou trabalhadores da 

cidade e do campo. 
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• Incentivo à esportes, praticado por jovens com deficiência, na cidade e no 

campo.  

 

• Criação e manutenção de cursos extracurriculares fornecidos pelas escolas 

municipais (Saberes Tradicionais). 

 

• Criação de centros especializados ou frentes para apoio e manutenção 

histórica da cultura regional e populações tradicionais mateenses. 

 

• Projetos para ocupação de espaços públicos. 

 

• Exploração de mídias sociais como instrumentos para divulgação de 

educação sexual. 

 

 

• Fomentar o debate sobre os impactos das drogas na juventude, e apoio 

efetivo para quem necessita. 

 

São Mateus, setembro de 2020 

Eneias Zanelato Carvalho 


