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APRESENTAÇÃO 

A Presente proposta apresenta um Plano de Governo Municipal que traduz por meio de 
seus objetivos o anseio de uma gestão realmente comprometida com a população 
mateense. Trata-se de uma proposta de política pública que focaliza um amplo 
desenvolvimento social. Neste sentido a coligação “POR UMA SÃO MATEUS MELHOR” 
trás ideias inovadoras e um novo modelo de politica para a transformação da cidade de 
São Mateus. Na atualidade, o Município de São Mateus passa por situações precárias em 
diversos setores como saúde, educação, planejamento, ação social, administração, entre 
outros. a equipe gestora fará um trabalho de mobilização mostrando a importância dessa 
cidade que hoje se apresenta sucateada com deficiência em todos os setores, mas que 
com uma administração de qualidade voltada para a população podemos revitalizar e 
conservar os equipamentos municipais. 
Segue abaixo as propostas do Plano de Governo a serem alcançadas nos diversos setores 
municipais no decorrer dessa gestão. Vale ressaltar ainda, que a proposta não se configura 
numa ideia acabada ou imposta, mas um esboço das principais ações que serão 
empreendidas, ao longo do período de 4 anos da gestão que está por ser aprovada pela 
população mateense, estando assim, aberto a outras contribuições que possam surgir ao 
longo da campanha. Sendo assim, o detalhamento dessa proposta e outras contribuições 
que vierem a se integrar ao presente plano de governo ocorrerão após o certame eleitoral. 
 

Hubistenyo Cajá e Missionária Cida Mango representam novas lideranças que estão 
nascendo no município de São Mateus, pessoas competentes, de boa índole, de caráter 
ilibável, de família equilibrada e, que estão se dispondo a colocar São Mateus no rumo 
certo, e no caminho de um novo progresso, implantando um modelo de gestão 
compartilhada como nunca antes feito em todas as gestões anteriores. 
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SÃO MATEUS E SEUS DESAFIOS 

Nos últimos anos, a cidade de São Mateus vem sofrendo com o desmando e o desgoverno, 
e isso tem refletido na economia do município, com tudo isso estamos com dificuldade de 
empregabilidade de renda, com a saúde precária, falta de segurança, na educação 
profissionais desvalorizados com o pior salário da categoria, e, educação com qualidade 
decadente, entre outros problemas que identificamos e que vamos apresentar soluções na 
proposta de governo.  

São Mateus é a oitava cidade mais velha do Brasil, fundada em 1544, tem quase 500 anos, 
integra uma das maiores cidades do Estado do Espirito Santo, porém ultimamente tem sido 
motivos de chacota das cidades filha, visto que São Mateus tem perdido muito com esses 
últimos gestores foram escolhidos pelo povo para administrar a nossa querida São Mateus. 

Cientes dos desafios que iremos enfrentar, apresentaremos abaixo elementos para que 
possamos reconstruir a nossa tão querida cidade, e com isso, convidamos todos os 
mateenses para contribuir nessa construção com o melhor de seus esforços, corações e 
mentes. Vamos á proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOBILIDADE URBANA 

• Ampliar a rede de ciclovias e ciclo faixas entre os bairros; 
• Melhorar as condições dos abrigos de ônibus com maior proteção contra chuva e 

sol; 
• Implantar a tarifa reduzida de transporte público municipal aos domingos e feriados; 
• Recuperar e organizar a sinalização de trânsito, em especial as faixas de pedestres; 
• Realizar permanentemente campanhas educativas destinadas à segurança de 

trânsito e implantar o ensino para o trânsito seguro na rede municipal, por meio da 
Educação Ampliada; 

• Solicitar junto ao Governo do Estado a municipalização do trânsito; 
• Revitalização, retificação e outras, visando reduzir as retenções no trânsito nas vias 

da cidade; 
• Criar programa Transporte Porta a Porta para deficientes; 
• Criar rota de mão única ligando os Bairros Caiçaras, Ayrton Senna e Arueira, para 

desafogar o trânsito da Avenida Dom José Dalvit; 
• Criar um terminal rodoviário que atenda as linhas municipais, e interestaduais; 
• Criar acessibilidades para cadeirantes favorecendo o livre acesso para pessoas com 

deficientes; 
• Criar calçadas cidadã com acessibilidade para deficientes; 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

• Criar planos para geração de emprego e renda, fazendo com que grandes empresas 
tenham interesses em implanta-se em São Mateus, diminuindo assim o índice de 
desemprego; 

• Criar programas de 1º emprego para jovens e adolescentes; 
• Criar subprefeitura nas regiões de GURIRI, NESTOR GOMES, SANTA MARIA;  
• Criar Secretaria de Serviços. 

 
SAÚDE 
 

• Criar uma linha de atendimento eficiente desde a entrada na unidade de 
saúde, passando pelas consultas e exames especializados até o atendimento 
hospitalar; 

• Criar centro de especialidades médicas; 
• Criar junto ao Governo do Estado o centro de reabilitação de pessoas com 

deficiência; 
• Criar serviço Pronto Atendimentos 24 horas; 
• Garantir aos pacientes com doenças crônicas, acamados e deficientes, o acesso a 

medicamentos por meio da entrega em seus domicílios; 
• Criar oferta de serviços na área de saúde bucal, incluindo urgência; 
• Criar uma rede informatizada de dados dos usuários e entre os serviços de saúde. 

 
AÇÃO SOCIAL 
 

• Implantar projetos de inclusão social, como o Campeões de Futuro, para crianças e 
adolescentes em situação de risco social, visando sua proteção, reinserção familiar, 
escolar e comunitária; 



• Criar Pacto em Defesa da Vida da Juventude mateense; 
• Criar, ampliar e fortalecer as políticas direcionadas aos jovens; 
• Promover cursos de capacitação para a terceira idade, visando à geração de renda; 
• Fortalecer a participação comunitária em conselhos, conferências e fóruns de 

assistência social como espaços de gestão compartilhada; 
 
TURISMO E CULTURA 
 

• Incentivar a criação de centros gastronômicos; 
• Valorizar e cuidar dos parques municipais como importantes pontos turísticos e de 

convivência; 
• Recuperar e preservar permanentemente o patrimônio histórico material e imaterial 

da cidade; 
• Criar agência municipal de turismo, dando mobilidade social e turística. 

 
SEGURANÇA URBANA 
 

• Criar um efetivo da guarda municipal com poder de policia; 
• Policiamento ostensivo na cidade com policiais motorizados, a pé e com cães; 
• Funcionar trailer da Policia Militar permanente com horário pré-determinado na Av. 

Jones dos Santos Neves e em outros locais que requerer a demanda; 
• Patrulha escolar; 
• Patrulha Maria da Penha; 
• Patrulha Rural; 
• Reativar as guaritas policiais já existentes nos bairros e criar outras novas guaritas. 
• Estruturar um sistema eficiente de vídeo monitoramento em vias públicas, escolas 

municipais e unidades de saúde, gerando análise, interpretação e ação. 
 
EDUCAÇÃO 
 

• Valorização dos profissionais do Magistério e relação de igualdade, independente da 
situação funcional (DT=Efetivo), haja visto que todos prestam o mesmo trabalho; 

• Perceber os salários de acordo com a formação (Graduado e Pós Graduados); 
• Gerenciar, fiscalizar e aplicar de forma correta os Recursos do FUNDEB, com foco 

no piso nacional da categoria; 
• Lisura nos processos seletivos para contratação de profissionais do Magistério; 
• Curso de qualificação e formação continuada para os profissionais inseridos na 

educação; 
• Concurso público para suprir a demanda de vagas e falta de profissionais em áreas 

disciplinares específicas; 
• Cumprir o que determina a Lei, onde pelo menos 60% do FUNDEB seja aplicado no 

pagamento dos professores; 
• Aplicação dos Recursos na melhoria do transporte escolar; 
• Investimento na aquisição de equipamentos e materiais didáticos, através das 

metodologias ativas; 
• Aplicação na melhoria das escolas para dá dignidade aos alunos no ambiente 

propício para aprendizagem; 
 
 



AGRICULTURA 
 

• Valorizar o homem do campo, dando mais qualidades e melhorias nas estradas de 
acesso para o melhor escoamento das suas produções e melhor acessibilidade para 
os moradores dessas regiões; 

• Fomentar a implantação de pequenas áreas produtoras de micros e pequenos 
agricultores em geral; 

• Criar cooperativas para atender os micros e pequenos agricultores; 
• Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos municípios 

de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais; 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

• Implantar projetos de inclusão social, para crianças e adolescentes em situação de 
risco social, visando sua proteção, reinserção familiar, escolar e comunitária; 

• Criação de casa de acolhimento e reintegração à sociedade para moradores de rua; 
• Criar incentivos para as agências e operadoras de turismo para que promovam 

atividades de lazer e turismo voltados para a população idosa e adolescentes; 
 

 
MEIO AMBIENTE 
 

• Desenvolvimento sustentável - Compatibilizar a preservação do meio ambiente 
com o desenvolvimento econômico desde que socialmente justo e inclusivo, é um 
desafio e uma das bandeiras do nosso Plano de Governo, garantindo uma vida com 
dignidade não deixando ninguém para traz; 

• Degradação dos solos - Estimular técnicas e práticas conservacionistas e de 
preservação, através do plantio direto, curvas de nível e terraceamento, evitando a 
erosão, o empobrecimento do solo e assoreamento de córregos e rios; 

• Saneamento básico - Trabalhar para ampliação e diversificação do saneamento 
básico, visando à execução de obras e outros serviços que viabilizem o tratamento 
dos efluentes domésticos através de Estação de Tratamento de Esgotos apropriada; 

• Poluição - Apoiar projetos e estratégias de fiscalização, despoluição e recuperação 
de solo, água e ar, evitando a eutrofização e o lançamento ilegal de efluentes 
industriais, esgoto doméstico, petróleo e seus derivados, metais pesados, 
organoclorados e o lixo;. 

• Desmatamento - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerindo de forma sustentável as florestas para reverter o 
desmatamento irregular das matas ciliares, valorizando o profissional devidamente 
registrado ou com visto no CREA-ES; 

• Mudanças climáticas - Apoiar medidas urgentes para combater a mudança do 
clima e seus impactos, a desertificação, degradação dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos, através da preservação das unidades de conservação 
existentes, uso de fontes energéticas mais limpas (eólicas, etc.).  

• Paisagem urbana - Estimular e apoiar parcerias e iniciativas próprias da 
comunidade para a requalificação ambiental de áreas públicas e privadas, 
incentivando práticas de conservação e melhoria da paisagem urbana, valorizando o 
profissional devidamente registrado ou com visto no CAU-ES; 



• Educação ambiental - Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas de 
educação ambiental, envolvendo os diversos setores na mobilização da população 
para a resolução de problemas locais e regionais, incluindo como disciplina 
obrigatória na rede municipal de ensino; 

• Combate a enchentes - Buscar a implantação de sistemas que minimizem os 
problemas de inundação do município e da Ilha de GURIRI, visando identificar os 
pontos de alagamento ou inundação, as soluções necessárias e a priorização de 
projetos de drenagem pluvial, tratamento de esgoto, dentre outras ações e obras.  

• Áreas degradadas - Apoiar projetos visando a recuperação de áreas degradadas, 
de nascentes e matas ciliares, definindo padrões de ocupação do solo que permitam 
a sua proteção, aumento da permeabilidade, e utilização racional dos recursos 
naturais, reduzindo assim a erosão nas bacias hidrográficas; 

 
 
 
ESPORTE E LAZER 
 

• Garantir que novos projetos de instalações esportivas sejam realizados e 
executados dentro das normas oficiais;  

• Adequar os espaços existentes aos diversos grupos interessados, como pessoas 
com deficiência, garantindo o livre acesso aos mesmos; 

• Consolidar o Projeto Esporte na Escola em todas as unidades da rede pública de 
ensino; 

• Criar programas para grupos especiais para a prática de atividade física (gestantes, 
hipertensos/diabéticos, cardiopatas e outros);  

• Envolver a comunidade em atividades esportivas e de lazer organizando espaços de 
lazer, recreação e atividades esportivas;  

• Ampliar o acesso às instalações para a prática de atividade física; 
• Criar projeto esportivo de reabilitação para pessoas com deficiências; 
• Criar liga de futebol amador que contemple todo o município; 
• Dar atenção ao futebol profissional no município; 
• Convênios (imediatamente) e/ou construção de piscina no clube da Melhor Idade. 

Ações de longo prazo; 
• Criar academias ao ar livre, e reformar as que já existem; 

 
 
 
 
 
 

São Mateus/ES, Setembro de 2020 
Hubistenyo Cajá 


