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MENSAGEM AO POVO DA SERRA 

 

O movimento Serra Novas Ideias, nasce da necessidade de termos uma cidade 

ainda melhor e principalmente de uma gestão inovadora, próxima da população e 

combatendo a corrupção. A cidade de Serra tem posição de destaque no 

desenvolvimento do estado, e é preciso avançar na qualidade de vida da população 

serrana, com a entrega e manutenção de bens e serviços públicos e para isso 

necessitamos cada vez mais de uma gestão factível e executável para bons 

resultados.  

Construir e amadurecer esse processo se torna uma tarefa imprescindível 

quando desejamos apontar reais soluções para aquilo que nos propomos. 

Criamos o movimento Serra novas ideias na perspectiva de contribuir de 

maneira significativa para um amplo e democrático debate. Através dos nossos canais 

de comunicação, identificamos que nas diversas indicações encaminhadas pela 

população há um anseio forte por renovação na cidade e isso nos deu base para a 

elaboração das nossas propostas. 

A construção em várias mãos, nos encoraja na busca de um trabalho assertivo, 

visando única e exclusivamente o bem estar do povo serrano, que merecidamente por 

toda sua história, nos coloca diante desse propósito de governar coletivamente a 

cidade da Serra. 

Nossa gestão pretende cuidar das pessoas e da cidade com eficiência na 

prestação dos serviços, com o olhar singular das peculiaridades do povo serrano, 

fortalecendo sua identidade cultural e o prazer de viver em Serra. 

Com base nessa perspectiva é que apresento à cidade da Serra o nosso Plano 

de Governo, visando o bom desenvolvimento da nossa gestão e a construção de um 

modelo diferenciado de governar para o povo do nosso querido município. 

Conto com o a ajuda do povo para colocar novas ideias em prática e termos 

uma Serra Inovadora e Feliz. 

 

Serra, 16/09/2020. 

Alexandre Araújo Marçal – Candidato Prefeito da Serra 

Carla Silva Xavier –  Candidato Vice Prefeita da Serra   

 

 

 

 



 

 

INOVAÇÃO: elemento central para uma gestão eficiente e determinante para 

impulsionar o desenvolvimento econômico na cidade. 

A inovação no setor público tem o objetivo de melhorar a vida cotidiana do 

cidadão serrano. Inovar, diz respeito a romper as estruturas antigas e ultrapassadas, 

fomenta o uso de novas tecnologias, processos e ideias. Mais importante ainda, a 

inovação na gestão pública deve criar maneiras para garantir o bem-estar, a segurança 

e a justiça para os cidadãos de forma a interagir online em tempo real com a 

administração pública, como cogestor, ou formas de estratégias econômicas, que 

reúne diferentes partes como o setor público e privado, a fim de produzir 

conjuntamente um resultado mutuamente valorizado, indo muito além dos muros da 

administração pública. 

O município da Serra necessita de uma profunda inovação na gestão 

administrativa para que os serviços públicos se tornem eficientes e de qualidade, com 

o objetivo de atender com equidade os cidadãos do município. O poder público se 

utilizando de ferramentas inovadoras para melhorar a relação entre a sociedade e a 

prefeitura para garantir melhor qualidade de vida para os munícipes. Buscar a 

eficiência e a redução dos custos, alterar a prestação dos serviços públicos para um 

modelo conectado e tecnológico. 

Neste sentindo o movimento “Serra Novas Ideias” tem como mote a Inovação, a 

valorização do conhecimento e a utilização novas ferramentas tecnológicas para 

melhorar a estrutura administrativa da prefeitura, melhorar a eficiência no gasto público 

e na arrecadação, melhora a gestão de pessoas e principalmente para garantir 

qualidade no atendimento ao público. Portanto, entendemos que o conceito de 

inovação é um elemento que tem que perpassar por todas as áreas. 

 

1 - SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. 

 

A defesa civil e a segurança pública são uns dos principais desafios da 

sociedade brasileira e também uma das principais reivindicações da população da 

Serra. O munícipio da Serra teve uma taxa de redução de 30% de homicídios em 2019. 

Segundo o Atlas da Violência 2019, a cidade possui uma taxa estimada de homicídios 

estimada em 39,5% por 100 mil habitantes. O Mapa da Violência coloca o município da 

Serra na 28º colocação comparado às cidades Brasileiras com mais de 100 mil 

habitantes. A principal vítima é a juventude, somente em 2018 foram 115, num total 



183 de vítimas de homicídios, de cor negra, moradores de bairros periféricos da Serra, 

segundo dados do site do Observatório da Segurança Pública. 

O município da Serra possui um número efetivo de 102 agentes da guarda 

municipal, que contribuem no fortalecimento da segurança patrimonial, números esses 

não atendem as demandas, sendo necessários priorizar a efetivação dos 70 guardas 

municipais que passaram pelo processo seletivo e curso,  atuando no patrulhamento 

preventivo e principalmente atuando ao lado da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo e da Polícia Civil no combate à criminalidade, garantindo assim o fortalecimento 

da segurança pública no município, conforme a Lei 13.022/2014. A Guarda Civil 

Municipal possui em sua estrutura 16 veículos e 5 motos para o patrulhamento, Dados 

do GCM/SEDES/PMS. 

A Guarda Municipal de Trânsito desenvolve atividades e projetos, com vista na 

humanização no transito no município. A Serra possui um Efetivo de 57 agentes 

municipais de transito, segundo o Observatório da Segurança Pública. O vídeo-

monitoramento é uma ferramenta de apoio no trabalho da segurança pública, 

potencializando o trabalho ostensivo. O município possui 58 câmeras de vídeo 

monitoramento, em precárias condições, havendo assim uma real necessidade do 

aumento dessas câmeras para atender ao maior número de bairros da Serra. 

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social atualmente reuni todos os 

serviços municipais voltados à defesa e segurança do cidadão (Guarda Municipal, 

Guarda de Trânsito, Guarda Patrimonial, Grupo de Salvamento Marítimo, Defesa Civil, 

vídeo-monitoramento e Observatório de Segurança Pública). A participação social da 

população serrana é fundamental para a tomada de decisões no setor da segurança 

pública e na defesa civil, integrando as ações da segurança pública em conjunto com a 

sociedade. 

O Principal desafio na área da Segurança Pública e Defesa Civil é a redução de 

homicídios e da criminalidade. A próxima gestão municipal tem que garantir todos os 

esforços neste sentido. Integrando cada vez mais o efetivo municipal da guarda com a 

Polícia Militar, Policia Civil e Policia Federal, na socialização da estratégias, inteligência 

e informação. Capitar recursos no governo federal para ampliar significativamente os 

recursos para a secretaria de segurança pública e defesa civil. Aquisição de 

equipamentos, veículos e armamentos, garantindo treinamento especializado. 

Ampliação do efetivo por meio de concurso público. 

Na Defesa Civil é trabalhar para garantir a prevenção de acidentes para diminuir 

os riscos, desta forma, ganhar tempo de uma ação de resposta, monitoramento das 

áreas de risco. Ampliar a aquisição de equipamentos, carros entre outros, para 

melhorar o trabalho de prevenção que  é feita nos municípios. 



Reduzir o número de homicídios e da violência se passa em desenvolver ações 

integradas na área da educação, da cultura, do esporte e da geração de emprego e 

renda, entre outras. Promover políticas públicas e sociais criando oportunidades para a 

juventude, desta forma propomos. 

 

PROPOSTAS: 

 

- Estabelecer o COI – Centro de Operações Integradas, grupo de trabalho formado 

pelo Prefeito, Secretario de Defesa Social, Delegados que atuam no município, Juízes 

das varas: Criminais, da infância e Juventude, da mulher, Conselho Tutelar, os 

Comandantes da Policia Militar do 6º Batalhão e da 14 Cia e os representantes das 

entidades religiosas, para a discussão e definição de ações e atuações em conjunto 

para a redução dos crimes e homicídios no município;   

- Fortalecimento e criação dos Conselhos Interativos de Segurança Pública por região; 

- Estruturação da Guarda Municipal, valorização salarial dos agentes da guarda, 

aumento do efetivo da guarda, aquisição de novos equipamentos como veículos, 

armamentos, gp’s, drones, coletes, sensores e armamento não letais; 

 

- Construção do Centro de Operações da Guarda Municipal, local onde será a base da 

guarda, com toda a estrutura do vídeo-monitoramento do município; 

 

- Implantação do Cerco Eletrônico Inteligente no Município; 

 

- Ampliação do Vídeo-monitoramento, incluído o monitoramento em torno das escolas, 

creches e unidades de saúde; 

 

- Buscar junto ao Governo do Estado a criação do 3º batalhão da Polícia Militar no 

município na região da Serra-Sede; 

 

- Buscar junto ao Governo do Estado o aumento do efetivo da Polícia Militar no 

Município;  

 

- Fortalecer, ampliar e criar novos os Programas e Projetos Sociais; 

 

- Atuar para ampliar a integração do efetivo da guarda municipal, com a Polícia Militar, 

Polícia Civil e Policia Federal; 

 



- Realizar um trabalho de formação continuada junto aos servidores para garantir a 

melhor eficiência no trabalho desenvolvido na segurança pública e na defesa civil; 

 

- Serra 4.0 – informar a população sobre o risco e cuidados em fenômenos da natureza 

(tempo e situação das praias) via SMS, WhatsApp e outros meios de comunicação em 

casos de possíveis calamidades; 

- Ampliar as ações de prevenção mapeando as áreas de risco, com monitoramento, 

para minimizar as ações da natureza nas áreas atingidas. 

- Estruturação da Defesa Civil, valorização salarial dos servidores, aumento do efetivo 

da defesa civil, aquisição de novos equipamentos; 

 

- Estruturação da Guarda de Trânsito, valorização salarial dos agentes de trânsito, 

aumento do efetivo da guarda de trânsito, aquisição de novos equipamentos como 

veículos, coletes, sensores e armamento não letal; 

 

- Modernizar o sistema de radiocomunicação dos agentes de trânsito e viaturas;  

 

- Aprimorar o sistema E-cops para monitoramento e registro de ocorrências, integrado 

ao CIODES; 

 

- Implantação do botão do pânico para mulheres em situação de violência doméstica; 

 

- Estruturação do Salva Mar, valorização salarial dos servidores, aumento do efetivo 

dos salva vidas, aquisição de novos equipamentos e melhoria das condições de 

trabalho na orla marítima do município. 

 

- Reestruturação da Secretaria e informatização de todos os processos administrativos.  

 

(Proposta do Site #SerraNovasIdeias). 

1- Firmar parceria entre a PM/ES e a GCM no sentido da garantir a integração do 

monitoramento de câmeras; 

2- Mais policiamento nas ruas, Mais policiamento nas comunidades. Ampliar o efetivo 

da Guarda Municipal; 

3- Montar um Plano Municipal de Segurança, conforme orienta a Lei do Susp de 2019; 

4- Elaborar diagnóstico situacional e Institucional Participativo – conforme Guia do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 



5- Estruturar a Guarda Municipal em modelo de Gestão que favoreça a Integração, 

Participação e Cidadanização; 

6- Envolver a guarda municipal na gestão da segurança pública; 

7- Participação dos Guardas Municipais nas reuniões dos Conselhos Interativos 

Regionais de Segurança e outros afetos à segurança urbana do município; 

8- Estruturar atuação centrada em ações preventivas e comunitárias, integradas com 

as políticas sociais da municipalidade e com a atuação das polícias estaduais e 

federais; 

9- Avaliar criação de escola de formação, na esfera municipal e/ou mediante consórcio 

intermunicipal (Vila Velha, Vitória e Serra); 

10- Promover formação continuada tendo como base a Matriz Curricular Nacional do 

Ministério da Justiça articulada com a RENAESP; 

11- Implementar e desenvolver o  Observatório da Violência com apoio da GMS e de 

profissionais especializados técnicos; 

12- Fortalecer a visão humanística da corregedoria e ouvidoria; 

13- Estimular a assistência psicossocial em parceria com a secretaria de Saúde e 

Assistência e Universidades; 

14- Elaborar Plano de Viabilidade na criação dos Patrulhamentos Escolar e Ambiental; 

15- Estruturar e Regulamentar a Guarda Municipal com atribuições que não conflitem 

com as demais polícias; 

16- Criar cerco eletrônico no município; 

17- Minha sugestão é que na sua gestão possa trazer os centros de recuperação de 

dependentes químicos para debater sobre as drogas; 

18- Estabelecer programas para a valorização do profissional de segurança; 

19- Estruturação da Guarda Civil Municipal com um plano de carreira. 

 

2-  SAÚDE NA SERRA: Investir em tecnologia para salvar vidas. 

 

A área da saúde se constitui como um setor de extrema relevância para nossa 

sociedade. A pandemia causada pelo Covid-19, popularmente conhecido como 

Coronavírus, que matou e ainda está mantando milhares pessoas pelo mundo, 

evidenciou a fragilidade da saúde pública no país, principalmente nos Estados e 

Municípios. Alguns exemplos são as ausências de respiradores, de leitos, de 

medicamentos, de equipamento de proteção individual (EPI) e até de profissionais de 

saúde, entre outras ausências. 

O poder público tem que estar preparado para intervir em situações adversas, 

garantindo leitos e equipamentos de qualidade e principalmente garantindo melhor 



remuneração e qualificação dos profissionais da saúde, verdadeiros heróis neste 

período de pandemia. Um dos principais compromissos para a próxima administração 

é de melhorar a gestão na área da saúde e ampliar e melhorar o investimento dos 

recursos próprios. O objetivo é “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades”, conforme orienta os objetivos do milênio. 

A meta é melhora os investimentos na área da saúde no município e 

principalmente melhorar a eficiência na aplicação dos recursos, além de captar ainda 

mais junto aos entes estaduais e federais. Os investimentos na saúde devem ser feitos 

de forma sustentáveis. Não é apenas construção de hospitais, mas garantir um bom 

funcionamento, melhor qualidade de trabalho para os profissionais da saúde. Investir 

em tecnologia na gestão para informatizar o atendimento em toda a rede de saúde. 

Desde do posto de saúde aos hospitais com objetivo de facilitar a marcação de 

consultas e diminuir as filas. Garantindo assim melhor bem estar aos munícipes. 

A proposta do movimento “Serra Novas Ideias” é de ampliar e melhorar a 

aplicação dos recursos, investir em novas ação, novos equipamentos. Investir em 

tecnologia para melhor a eficiência dos serviços. Garantir uma saúde de qualidade 

para os munícipes. 

A rede municipal de saúde da Serra atende por meio da metodologia de 

territórios sanitários, onde visa a estar mais próximo das residências da população. 

Possuindo 101 equipamentos públicos de saúde até o ano de 2019. São eles; 48 

Academias populares, 01 Ambulatório de Especialidades Médicas - AMES, 01 Central 

de Ambulâncias, 03 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 01 Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO), 01 Centro de Triagem  e Aconselhamento (CTA), 

01 Centro Vigilância Ambiental em Saúde, 01 Farmácia Central, 01 Laboratório 

Central, 01 Hospital Materno-Infantil, 01 Unidade de Itinerante, 33 Unidades de 

Atenção Primária a Saúde (UAPS), 03 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 06 

Unidades regionais de Saúde. 

 

Proposta: 

- Informatizar todos os processos administrativos da Secretaria de Saúde; 

- Informatização de todas as unidades de saúde, garantindo os prontuários eletrônicos; 

 

- Implantar o sistema Serra 4.0, onde vamos acabar com as filas de marcação de 

consulta nas unidades de saúde e o munícipe poderá agendar sua consulta médica ou 

odontológica através do aplicativo “Serra Saúde”. 



- Construção do Centro de Especialidades Médica, ofertando aos munícipes uma 

melhor qualidade de atendimento médico, encerrando assim a morosidade e as 

imensas filas para que o cidadão seja atendido; 

- Construção do Centro de Diagnostico de Imagem da Serra, onde serão ofertados 

todos os exames de imagens necessários para diagnostico preventivos (Raio-X, 

Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Mamografia 

dentre outros); 

- Reforma e restruturação de diversas unidades básicas de saúde;  

- Investir em tecnologia para garantir o funcionamento da telemedicina; 

 

- Manter o nível de abastecimento de medicamentos acima de 98% de cobertura; 

 

- Ampliar os recursos próprios e dos demais entes públicos destinados á saúde; 

 

- Restruturação de toda a Secretaria de Saúde e a valorização salarial dos servidores, 

criar e fortalecer o programa de formação continuada dos profissionais da saúde; 

 

- Ampliar o Programa de Saúde da Família no município; 

 

- Implantar a odontologia em todas as unidades de saúde; 

 

- Desenvolver um plano municipal de políticas para o bem-estar animal, abrindo o 

centro referência de atendimento especializado da zoonose para a recuperação de 

animais recolhido nas ruas, criar uma política de adoção desses cães e gatos 

recolhidos nas ruas;  

 

- Desburocratizar e informatizar a Vigilância Sanitária do Município, otimizando os 

processos para facilitar a disponibilização e confecção do Alvará Sanitário para os 

empreendedores; 

 

- Implementar à política integrada para prevenção de doenças através de práticas de 

atividade física, espaços de convivência especialmente para redução da depressão, 

angústias, uso abusivo de álcool e outras drogas; 

 

- Estabelecer programas educacionais de medicina preventiva; 

 

- Reestruturação da Secretaria de Saúde. 



 

(Propostas do site #SerraNovasIdeias) 

1- Melhorar o atendimento no posto de saúde; 

2- Construção de uma Unidade de Saúde – 24 horas na região de Nova Almeida, 

Jacaraipe e Manguinhos; 

3 – Aprimorar e humanizar o atendimento especializado voltado para a saúde da 

mulher. Atenção à para distribuição do Anticoncepcional, campanha para a utilização 

do Diu para as mulheres, acompanhamento do ultrassom com apoio do SUS; 

4- Parceria com o estado para agilizar o agendamento de consultas com especialistas; 

5 - Agendamento e marcação de consultas e resultado de exames on-line, pelo celular; 

6- Implantar o sistema de marcação de consultas On-Line; Utilização de Vídeos-

Consultas On-Line. Evitar o acúmulo de pacientes, filas e se possível atendimento 

domiciliar, Exames On-Line, Saúde 4.0; 

7- Atendimento a oftalmologia no AMES CARAPINA, com atendimento agilizado; 

8- Treinamento e formação continuada para os agentes de saúde; 

9- Construção da Unidade da Saúde da família; 

10- Ampliar o programa da saúde educacional; Parceria com Secretaria de Educação; 

11- Implantação do um Banco de Leite no novo hospital materno infantil; 

12- Verificar a possibilidade de ampliar o número de dentistas nos postos de saúde; 

13- Melhorar o atendimento especializados aos moradores de rua e dependentes 

químicos, através de profissionais capacitados 

14- Implantação de uma UPA que atenda a população de Capuba, Costa Bela e Nova 

Almeida; 

15- Indicação de coordenadores de postos de saúde com perfil técnico da área; 

16- Manter atendimento aos postos de saúde nos fins de semana; 

17- Criação de um centro de especialidades dentro do nosso município; 

18- Criação de um programa especial para melhor idade e deficientes físicos, 

atividades físicas e vida saudável; 

19- Transformar a Policlínica de Serra Dourada ll em uma UPA 24 horas; 

20- Reestruturação do Programa de Estratégia de Saúde da Família incluindo outros 

profissionais como: Nutricionista e Psicólogo; 

21- Replantar o programa de Diabetes nas Unidades de Saúde , assim como, 

implementar programas de prevenção da saúde cardiovascular, com iniciativas 

objetivas em parcerias junto as áreas esportes e cultura; 

22- Ampliação das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família; 

23- Aumento no número de ambulâncias APH; 



24- Desenvolver um programa para assimilar Estagiários de farmácia nas farmácias 

das unidades básicas e regionais. Para o melhor aprendizado e formação dos 

estudantes e futuros profissionais de saúde. 

25- Criação do Centro de especialidades para atendimento as pessoas com 

deficiências; 

26- Criação e implantação de uma Unidade de Saúde para atender para atender a 

comunidade de Jardim Limoeiro e bairros adjacentes. 

27 – Incorporar o Sistema de Gestão em Saúde do uso de recursos tecnológicos, tais 

como: aplicativos, SMS, Whatsap e email, onde os usuários serão atendidos na 

retirada de duvidas, agendamento de exames e consultas. 

28 – Estabelecer parcerias por meios de convênios ou outros instrumentos com 

entidades da sociedade civil que prestam serviços de amparos a dependentes 

químicos; 

 

3 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

 

A crise econômica causada pelo coronavírus será a maior da história, 

comparado apenas com a crise econômica causada pela queda da bolsa de valores 

em 1929. O FMI projeta retração na economia mundial para 2021 com taxas de -7%, 

para o Brasil a projeção é de -5,3% a maior queda da história. Elevando ainda mais a 

taxa de desemprego no país. Neste sentido, levando em consideração essas projeções 

questionamos quais os impactos desta retração econômica para o Espírito Santo e 

para a cidade da Serra? Para dar resposta a esse questionamento em relação ao setor 

econômico, o movimento “Serra Novas Ideias” para o município da Serra aponta que o 

desenvolvimento econômico é tema central, buscar o desenvolvimento econômico e 

sustentável, com geração de emprego e renda, valorizando os empregos existentes e 

garantindo novos empreendimentos, melhorando a condição de trabalho para os 

munícipes. 

O Produto Interno Bruto – PIB per capita do município da Serra é de 37.088,81, 

acima da média da Região metropolitana da Grande Vitória que é de 32.554,24. 

Receita Corrente Líquida Per Capita do município da Serra é de R$2.041,22, abaixo da 

receita liquida da microrregião metropolitana que é de R$ 2.149,27. Segundo os dados 

do Instituto Jones dos Santos Neves/IJSN. O município da Serra é responsável por 

17% dos empregos formais do Espírito Santo e 30% da região Metropolitana da 

Grande Vitória, são 46 empresas listadas entre as 200 maiores do Estado. Segundo 

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. 



O setor que possui maior participação no PIB é o setor de serviços e comércio, 

correspondendo a 53.19%, em segundo a participação da indústria com 25.57%, em 

terceiro é a participação dos impostos arrecadados e líquidos de subsídios sobre os 

produtos com a participação 21,13%. Conforme incida o “Serra em Números”. 

 O grande desafio para a próxima gestão no município é de garantir um avanço 

econômico do município, manter e ampliar os postos de trabalho, manter e ampliar os 

micros e pequenos empreendedores. Garantir investimento para os empreendedores 

do município, como forma de gerar emprego e renda. Neste sentido o movimento 

“Serra Novas Ideias” apresenta propostas para garantir um projeto de desenvolvimento 

econômico no município. 

 

Propostas para avançar no desenvolvimento econômico no município. 

– Desenvolver um planejamento estratégico voltado para economia a médio e longo 

prazo; 

– Ampliar e melhorar o ambiente de negócio na Serra; 

– Ampliar o investimento em logística para garantir o fluxo dos produtos produzidos no 

município; 

– Desenvolver projetos de incentivos fiscais para atrair novos negócios;  

– Melhorar a relação entre o poder público e as empresas; 

– Desenvolver no município a Cultura do empreendedorismo; 

– Incentivos para ampliar as exportações no município. 

– Ampliar os investimentos nos polos empresariais do município.  

– Promover o ambiente de negócios e a imagem do Município, como destino de 

investimentos; 

– Realizar a restruturação organizacional da Secretaria para atrair novos investidores e 

fomentar os investimentos existentes no município. 

 

(Site # SerraNovasIdeias). 

1- Economia criativa tem grande potencial na de geração de oportunidade e emprego; 

2- Aprovar licenças de obras e ambientais. Informatizar o processo; 

3- Estudo sobre a mobilidade do trânsito local, que não suporta o movimento diário;  

4- Debater o Desenvolvimento Econômico no município. Colocando enquanto 

prioridade a inserção no mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes, 

em especial aos adolescentes e jovens. 

 

4 – GERAÇÂO DE EMPREGO. 

 



Ampliar o número de vagas de emprego para os trabalhadores no município. 

Esse é um dos objetivos do milênio, de promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho descente 

para todos. O movimento “Serra Novas Ideias” indica como prioridade lutar para 

garantir a geração emprego e melhorar os postos de trabalhos existentes. Desta forma, 

indicamos a necessidade de fortalecer os laços com o setor empresariado, no sentido 

de ampliar o número de vagas de empregos. Incentivo do poder público na realização 

de obras. Transforma o município em verdadeiro canteiro de obras. 

 

Proposta para ampliar a geração de emprego. 

- Aprimorar o sistema de informatização no atendimento do Sistema Nacional de 

Emprego (SINE) no município da Serra; 

– Desenvolver cursos de capacitação e qualificação profissional para os trabalhadores 

terem oportunidade de retornarem ao mercado de trabalho; 

- Criar um banco de dados com todo o mapa de emprego, serviços e qualificação 

profissional do município; 

- Estabelecer diálogo com o setor privado no sentido de viabilizar a ampliação de 

postos de trabalho; 

- Serra 4.0 – Desenvolver um aplicativo, disponibilizando para a população o acesso 

diário as vagas disponíveis de emprego e cursos de qualificação profissional.  

 

5 – APOIO AO MICROEMPREENDEDOR. 

 

“Desburocratizar para Avançar” 

Um dos setores mais atingidos pela crise econômica causada pelo Coronavírus, 

foi o setor microempreendedor, registra-se um grande números e empresas fechando 

suas portas. A Serra possui 35.717 formalizados no Centro integrado de Apoio à Micro 

e Pequena Empresa - CIAMPE, neste espaço empreendedor o micro empresário 

realiza um trabalho de capacitação e solicita o microcrédito por meio dos programas 

"Nosso Crédito" do Governo do Estado e o Caixa Crescer" do Governo Federal, sendo 

que no ano de 2018 realizou 235 operações de microcrédito, uma redução significativa 

comparado aos anos anteriores, em 2012 por exemplo foram 688 operações de 

microcrédito. 

O micro empresariado da Serra necessita de apoio do poder público local, 

principalmente neste período pós-pandemia, neste sentido, propomos a criação de 

uma linha de crédito do município para ampliar o número de operações de microcrédito 

do município. 



 

Propostas para inovar na cultura empreendedora na Serra: 

- Desenvolver a cultura empreendedora no município; 

- Serra 4.0 - Inovação para Desburocratizar, simplificar a aberturas de nova empresas; 

- Criar um fundo municipal para investir nas micro e pequenas empresas do município; 

- Ampliar o trabalho de qualificação ao microempreendedor; 

- Contribuir para desenvolver no município um empreendedorismo inovador e 

qualificado; 

- Firmar parceria com o Sebrae para desenvolver o “Programa Cidade 

Empreendedora”; 

- Montar um mapa de oportunidades do município; 

- Montar um Plano de Desenvolvimento Econômico do município; 

- Construção da Casa do Empreendedor Serrano, local onde vamos reunir todos os 

serviços públicos necessários, para abertura de negócios e fomento do 

empreendedorismo; 

- Criar no município o programa Juro Zero, em parceria com o Banco do 

Empreendedor; 

- Implantar o programa “Liderança Empreendedora”, com capacitação de boas práticas 

e cursos de elaboração de projetos. 

- Criação e implantação da Feira do Empreendedor de âmbito Nacional, visando a 

exposição do empreendimento e a troca de experiências com outros empreendedores. 

 

(Site #SerraNovasIdeias). 

1- Criação do Banco de Emprego Municipal. Espaço para pequenos empreendedores 

do MEI, em apoio ao SOME. 

2- Agilizar a abertura de novos negócios na cidade. 

3- Programa para estimular o espírito empreendedor a juventude da Serra, 

contribuindo para inserção no mercado de trabalho. 

4- Fomentar a realização de feiras comunitárias de empreendedores nos bairros da 

Serra. 

 

6 – ECONOMIA SOLIDÁRIA E ECONOMIA CRIATIVA.  

Fomentar a economia solidária com o objetivo de ampliar a atividade econômica 

local, promover a inclusão social e a distribuição de renda. No município da Serra 

possui um número de 115 participantes envolvidos em associações voltadas para a 

economia solidária. Outro setor importante da atividade econômica é a economia 

criativa, um ramo de trabalho relativamente “novo” que envolve trabalhadores dos 



setores, artes cênicas, música, artes visuais, literatura e mercado editorial, audiovisual, 

animação, games, software aplicado, entre outros. 

 

Propostas para fortalecer a economia solidária no município: 

- Apoiar e fortalecer a Economia Solidária; 

- Apoiar e fortalecer a Economia Criativa; 

- Fortalecer a autogestão dos trabalhares, garantindo melhores condições de trabalho;  

- Ampliar a formação continuada e capacitação dos trabalhadores envolvidos; 

- Garantir espaços democráticos para a economia solidaria no município; 

- Fomentar a cooperação entre os trabalhadores da economia solidaria e o setor 

público. 

 

7 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. 

O desenvolvimento econômico e social da cidade se passa por estimular a 

produção do conhecimento, avançando na ciência, na tecnologia e na inovação na 

cidade. Usar a criatividade humana para soluções novas soluções, para sanar os 

gargalos, fazer uma gestão eficiente e garantir mais agilidade no atendimento para a 

população.  

O movimento “Serra Novas Ideias” propõem transformar o município em uma 

cidade inteligente e conectada com o futuro. Portanto a inovação transdisciplinar que 

dialogue com outras ciências, fortalecendo a tríplice hélice da gestão inovadora. 

Garantindo o desenvolvimento das tecnologias sociais, das inovações sociais e da 

participação social. O foco será o desenvolvimento econômico, o fomento e geração de 

empregos e o desenvolvimento tecnológico voltado para as pessoas. 

Fazer do município da Serra uma Cidade Inteligente e Humana ao buscar o uso 

correto dos recursos naturais e a busca pela Sustentabilidade, aliados à utilização de 

tecnologias de ponta, colocando o cidadão em primeiro lugar, em processo cocriativo e 

inovador. Instituindo uma metodologia que consiste na utilização de um plano 

estratégico e montando um ambiente de testes e demonstrações de tecnologias, 

espaço será possível aglutinar as Startups, para desenvolvimento de testes e 

apresentação ao público dos produtos desenvolvidos. 

A próxima gestão da cidade deve colocar a ciência, tecnologia e inovação como 

elemento principal, assumindo a gerência do processo criativo, unificando a produção 

de conhecimento das instituições de ensino superior e a produção de conhecimento 

desenvolvido nas instituições privadas. Desta forma, constituindo uma rede de 

produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia e de inovação.    



Todo esse processo de constituição de uma rede de CT&I no município se 

passa por fortalecer e ampliar o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, definir 

uma nova nomenclatura incluindo a “inovação” e estabelecendo novas atribuições. 

Valorizar o debate com esse egrégio conselho no intuito de potencializar as ações 

desenvolvidas. Ampliar os recursos destinados ao Fundo de Apoio à Ciência, 

Tecnologia e à Inovação – FACITEC, constituídos por meio da Lei nº 4.976/2010. 

 

Propostas para construir uma cidade tecnológica e inovadora. 

- Ampliar os recursos destinados ao Fundo Municipal de Apoio à Ciência e a 

Tecnologia (FACITEC); 

- Inserir o conceito de “Inovação” nas atribuições do Conselho de Ciência e Tecnologia; 

- Fortalecer a Economia Solidária e a Economia Criativa; 

- Implantar o Polo de Inovação Tecnológica na Serra – (Parque Tecnológico); 

- Implantar o Programa de Apoio a Inovação Tecnológica; 

- Implementação de laboratório de gestão; 

- Mapear os projetos voltados para inovação no município / Acompanhar os 

andamentos dos projetos; 

- Utilização de ferramentas tecnológicas como Designer Print; 

- Criar um “Ambientes de inovação”. Um espaço para abrigar o conhecimento 

acadêmico e científico em conjunto com o setor privado, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de app’s / spin off, desenvolvimento de aplicativos por parte de Star 

app, (exemplo Tec. Vitória); 

- Constituir meta para ampliação de Start app’s; 

-  Planejamento voltado para os ecossistemas. 

 

(Site #SerraNovasIdeias). 

1- Implantação de cerco eletrônico de segurança nos mesmos moldes de Vitória; 

2- Implantação do sistema Integrado de saúde; 

3- Criar um sistema de Hotspot nas áreas comuns do município, exemplo: Parque da 

cidade, unidades de saúde, secretárias de atendimento ao público, escolas e etc. 

4- Criação de um sistema único para marcação de consultas, consultas de processos 

na prefeitura, emissão de notas fiscais. 

5- Criação de um sistema de devolução de parte do imposto sobre serviços como 

outras prefeituras já fazem. 

6- Criar polos de inovação na Serra, propondo incentivo fiscais as empresas de 

tecnologia a implantarem suas sedes no município. 



7- Criação de um app para os cidadãos da Serra (Ex: Serrano), nos moldes de redes 

sociais onde o usuário possa escolher seguir determinada secretaria e receber 

notificações de notícias (nem todo mundo entra no site da prefeitura). 

8 – Oportunizar através da implantação da internet Wifia todos os munícipes, visando e 

garantindo o acesso ao programa Serra 4.0. 

 

 

 

8 - EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, projetou uma nota de 

5.7 para o 5º e 6º ano e obtendo nota 5.4, na 8ª série e 9º ano, para o período de 2019. 

Conforme dados do divulgados no Instituto Nacional de estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. O INEP informa ainda os critérios para avaliação, 

apontando o indicador de qualidade educacional, que combina informações do 

desempenho em exames padronizados (Prova Brasil e do Saeb) – obtido pelos 

estudantes ao final das etapas de ensino (5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª 

série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação). 

Reflete os resultados das políticas públicas desenvolvidas no município, em conjunto 

com a aplicação dos recursos. 

O município da Serra possui um número de 72 estabelecimentos de educação 

infantil - CMEIS e 67 estabelecimentos de educação fundamental - EMEF, bem como 

possui também 34 estabelecimentos de ensino fundamental - EMEF geridos pelo 

Estado. Um total de 173 estabelecimentos de ensino. Possui o número de 20.926 

alunos matriculados na educação infantil, na creche e na pré-escola. Possui 68.359 

alunos matriculados no ensino fundamental, entre os anos iniciais e os anos finais. 

Possui ainda o número de 2.093 alunos matriculados na rede municipal na educação 

para jovens e adultos (EJA). No quadro de professores, a Serra possui o número de 

5.314 professores da rede, entre estatutários, celetistas e contratados. Representa a 

maior rede de ensino da Região Metropolitana da Serra. 

O principal desafio, tendo como base os dados dos parâmetros indicados, com o 

principal objetivo de melhorar a qualidade da educação, também de ampliar o 

conhecimento adquiro dos estudantes da rede municipal de ensino. Para melhorar o 

aprendizado dos alunos da Serra, o Movimento “Serra Novas Ideias” propõem 

trabalhar em 4 quatro vertentes; 1 - Melhorar e ampliar a estrutura das escolas da rede 

municipal. 2 - Melhorar remuneração dos professores e garantir uma formação 

adequada e continuada. 3 - Ampliar o número de alunos matriculados, diminuindo a 



evasão escolar, garantindo a sua permanência, livros didáticos, uniformes e uma 

alimentação adequada e equilibrada em suas refeições. 4 – Implantar o sistema 

tecnológico informatizado, visando comunicação Família x Escola, Escola x Secretaria 

e Aluno x Professor 

O período de pandemia, causado pelo Covid-19 trouxe alguns ensinamentos 

para o setor educacional, a inovação e tecnologia cumprem um papel fundamental. 

Garantir acesso à internet e atualização de novas tecnologias como forma de melhorar 

a educação no munícipio, garantindo mais qualidade e eficiência. Com esses 

instrumentos estabelecemos a meta de ampliar a média obtido pelo IDEB para a 

próxima gestão, ampliando significativamente a nota, neste sentido, apresentamos a 

meta da nota 07, para ser concluída até o final da próxima gestão. 

 

Propostas para melhorar a educação do munícipio. 

- Construir um plano alternativo para a construção de um calendário escolar alternativo 

para a recepção de novos alunos. PÓS-PANDEMIA; 

- Planejar a superação da prática pedagógica na PÓS-PANDEMIA (projeto pedagógico 

etc.); 

- Ampliar o número de escolas de tempo integral do município da Serra; 

- Implantar e desenvolver o projeto “Contra Turno Escolar”, onde os alunos iram 

realizar atividades culturais, esportivas e de formação profissional, no contra turno 

após as aulas; 

- Ampliar gradativamente a oferta de vagas de educação infantil para criança de 0 a 3 

anos conforme estabelecido no Plano Municipal de Educação; 

- Implantar junto com o MEC as Escolas Cívico-militar no município, promover a oferta 

de cursos do Programa de Integração da Educação Básica à Educação Profissional na  

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja; 

- Incentivar e potencializar o programa do MEC “CONTA PRA MIM” de práticas de 

Literatura Familiar; 

- Implementar o programa de alfabetização “Tempo de Aprender do MEC”, cujo 

propósito é enfrentar as principais causas das deficiências da alfabetização do país. 

Destinado à pré-escola e ao 1° e 2° ano do ensino fundamental; 

- Ofertar o programa de formação bilíngue aos alunos; 

- Adequar as estruturas físicas das Escolas e Creches em relação a lei de 

Acessibilidade; 

- Serra 4.0 - Desenvolver o Projeto “Educação Conectada”, disponibilizando para os 

alunos condições de acesso à internet e ferramentas pedagógicas online para o 

desenvolvimento de atividades educacionais; 



- Serra 4.0 – Criar o Aplicativo “Escola Online” onde os pais podem fazer a matrícula 

dos filhos de forma online, acompanhar os boletins escolares, verificar a frequência e o 

rendimento escolar dos filhos em tempo real;  

- Informatização de todas as escolas e creches da Serra; 

- Aquisição de equipamentos de informática para todos os professores da rede 

municipal;  

- Desenvolver um ambiente de escuta com a comunidade escolar e fortalecer os 

Conselhos das Escolas; 

 

- Desenvolver a Educação e Planejamento Famliar, através do Projeto “Escola de 

Pais”, cujo objetivo é fornecer momentos de encontro de formação dos pais de alunos 

das escolas atendidas pelo programa, em temas relacionados ao desafio de criar os 

filhos na sociedade do século XXI (Conflitos familiares, Uso de drogas, Planejamento 

familiar, Gravidez na Adolescência, etc.)   

- Ampliar a rede de ensino nas comunidades onde a oferta de vagas está reprimida, ou 

seja, a construção de novas escolas e creches no município;  

- Dar atenção especial à saúde emocional dos profissionais, garantindo atendimento 

especializado;  

- Valorização Salarial dos profissionais da educação, construção do Plano de Carreira 

dos profissionais do magistério municipal, com ênfase na formação em serviço e 

aumento progressivo da remuneração baseado na titulação e avaliação de 

desempenho; 

- Assegurar a formação continuada, em nível de graduação ou de pós-graduação, aos 

professores que atuam na educação infantil e no ensino fundamental; 

- Melhoria da infraestrutura das Escolas e Creches Municipais, ofertando um melhor 

ambiente escolar para os alunos e um melhor ambiente de trabalho para os 

profissionais da educação. 

- Reestruturação da Secretaria e informatização de todos os processos administrativos.  

 

(Site #SerraNovasIdeias). 

1- Ampliar o número de projetos voltados para a juventude, com orientações para o 

primeiro emprego; 

2- Implantação de Cmeis com tempo integral em todo município de Serra; 

3- Reforma e ampliação de Cmeis de Raio de Sol de André Carloni; 

4- Modernização nas escolas públicas municipais, digitalizar os processos, com Wi-Fi 

liberado e pontos de acesso; 



5- Parceria com a Secretaria de Saúde do Município para garantir um atendimento 

especializado na saúde bocal, oftalmológicas e Psicológica com orientação para as 

crianças; 

6- Criar projeto voltado para criar aulas de educação financeira; 

7- Criar projeto voltado a atendimento psicológico para estudantes e professores da 

rede de ensino municipal; 

8- Construção de uma Escola Técnica no espaço onde era a antiga Poltex; 

9- Construção de um Emef. na rua Gustavo Barroso, depois do campo de futebol; 

10- Estruturação dos serviços de vigilância e guarda do patrimônio escolar e 

articulação com o Governo do Estado; 

11- Fomentar a produção cultural, incentivando festivais de cultura populares nos 

bairros; 

12- Formação do Centro Especializado de Educação Especial - AH/SD. 

13 – Construção de um CEMEI no bairro Santa Luzia (Pardão); 

14 – Criação de uma Star aaps para acionar patrulhamento escolar e polícia militar em 

caso de violência na escola.  

 

9 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. 

O período de Pandemia, causado pelo Coronavírus, evidenciou algumas 

mazelas de nossa economia, da saúde, educação e principalmente expos as nossas 

chagas sociais. O confinamento, por meio da quarentena elevou alguns traumas 

psicológicos, aumento do alcoolismo entre outros. Pesquisas indicam que o convívio 

entre casais, em isolamento social evidencia brigas entre casais e a violência contra a 

mulher, bem como o assassinato, identificado como feminicídio. Isso é o que aponta 

um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FSBP), os 

“relatos de terceiros sobre brigas de casais, que aumentaram 431% após o início do 

isolamento social para combater o avanço do novo coronavírus”. 

Neste sentido o desafio a Secretaria de Mulheres tem que atuar para inibir a 

violência contra a mulher, resgatar da autoestima e o respeito, lutar para garantir a 

autonomia financeira da mulher, promover cursos de formação profissional. 

Desenvolver parceria com a polícia militar e polícia civil para desenvolver uma ampla 

campanha contra a violência de mulher e para que as mulheres que sofreram algum 

tipo de violência façam a denúncia.  

O “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” 

essa deve ser a meta para o município da Serra, conforme orienta os Objetivos do 

Milênio. No município funciona o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres 



em situação de Violência Doméstica, que no ano de 2018 atendeu o número de 850 

mulheres vítimas de violência. 

Dados do IBGE indicam que as mulheres correspondem a maioria da população 

da Serra. Neste sentido o Movimento “Serra Novas Ideias” entende que o 

desenvolvimento de Políticas Públicas para as mulheres será prioridade para a 

próxima gestão administrativa da cidade.  

 

Propostas para desenvolver políticas públicas para as mulheres. 

- Campanha para resgatar a autoestima da mulher; 

 

- Promover cursos de formação profissionais, para promover a autoestima da mulher; 

 

- Promover atendimento psicológico especializado para mulheres que sofreram algum 

tipo de violência; 

 

- Promover parceria com instituições governamentais para desenvolver programas de 

combate a violência; 

 

- Desenvolver políticas públicas integradas com outras secretarias formando uma Rede 

de atendimento as Mulheres. 

 

10- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE.  

 

Para a juventude se faz necessário desenvolver políticas públicas e ações 

dirigidas para contribuir com a retirada do jovem do mundo do crime, garantir acesso à 

cultura, ao esporte e ao lazer. Promover a geração de emprego e renda.  

A juventude corresponde em caráter setorial para a promoção de políticas 

públicas para o setor e deve ser compreendido pelo poder público municipal no 

processo de formulação de políticas públicas. Uma política pública destinada à 

juventude deve levar em consideração a transversalidade, abrangendo vários setores, 

cruzando várias políticas municipais. Trata-se, dessa forma, de uma visão que difere 

de uma abordagem mais tradicional de políticas públicas, formuladas, implantadas e 

operadas isoladamente, levando a um atendimento fragmentado ao cidadão. 

 

Propostas para a juventude serrana. 

- Promover acesso às tecnologias da informação; 

 



- Criar oportunidades para a conclusão dos ciclos da educação básica e do ensino 

médio; 

 

- Criar oportunidades para o trabalho e inserção profissional; 

 

- Promover políticas públicas como forma de combate a violência urbana, 

especialmente para os jovens negros do sexo masculino; 

 

- Criar espaços de sociabilidade; 

 

- Promover a mobilidade urbana: o direito à cidade; o acesso à educação; 

 

- Desenvolver políticas repressivas x políticas educativas em relação às drogas, 

incluindo o álcool; 

 

- Promover políticas públicas para minimização de riscos de saúde ligados ao sexo; 

 

- Campanha de combate a gravidez na adolescência e acesso às políticas de saúde 

reprodutiva; 

 

- Ofertar de serviços públicos nas áreas da cultura, do esporte e lazer; 

 

- Contribuir para garantir o acesso ao ensino superior. 

 

11- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  

 

A luta pela igualdade racial também ganha relevância no sentido de construir 

uma sociedade igualitária, buscando a educação para uma sociedade sem preconceito 

contra a população negra. Aos idosos em sua melhor idade também necessitam de 

atenção para garantir melhor qualidade de vida.  

Neste sentido o Movimento “Serra Novas Ideias” propõe como objetivo central 

para a cidade da Serra, ampliar, qualificar e articular iniciativas de serviços sociais 

destinados aos grupos sociais vulneráveis, visando a superação das situações de 

precariedade que vive a população e o desenvolvimento de suas capacidades 

substantivas. 

A população alvo serão as famílias carentes; crianças, adolescente e jovens em 

situação de risco social e pessoas; mulheres chefes de domicílio; mulheres, crianças e 



adolescentes vítimas de violência; população de rua; idosos carentes; pessoas 

portadoras de necessidades especiais; dependentes químicos; munícipes e migrantes 

carentes. Lutar para garantir mais equidade nas relações. 

 

Propostas para garantir direitos humanos para a população serrana.  

– Melhorar as atribuições da Secretária; 

– Fortalecer a atuação dos Departamentos de Defesa do Consumidor, de Cidadania e 

Direitos Humanos, Juventude, Igualdade racial; 

– Ampliar o atendimento do Departamento de Defesa do Consumidor, Cidadania e 

Direitos Humanos; 

– Informatizar todos os processos com objetivo de agilizar o atendimento; 

– Constituir um Departamento de Segurança Alimentar, para que a mesma, trabalhe 

em parceria com outras secretarias do município, com atenção a Sec. Assistência 

Social; 

– Desenvolver um projeto para a questão alimentar, voltadas para as pessoas em 

situação de rua, banco de leite, restaurantes populares; 

– Montar um Plano de Gestão para todas as pastas, da secretaria; 

– Ampliar a participação no fundo dos direitos difusos, para garantir que a sociedade 

tenha acesso ao fundo; 

– Estabelecer um diálogo constante com todo o movimento popular da Serra. 

Constituindo um espaço dos movimentos sociais;  

– Constituir uma assessoria jurídica e técnica para realizar formação e capacitação dos 

movimentos sociais, preparar a sociedade civil organizada na captação de projetos; 

– Apoio ao movimento de religiosidade da população negra; 

– Mapeamento dos povos e comunidades populações tradicionais, pescadores, 

ciganos, marisqueiros, seringueiros e etc; 

– Desenvolver programa de “Empreendedorismo Afró”, inserindo a população negra 

nas atividades profissionais; 

– Fortalecer a presença social nos conselhos participativos da Serra. (Transparência). 
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1 – Criar Centro Dia voltado para a melhor idade, com opções de oficinas, lazer, 

recreação, educação e atividades esportivas. 

 

12 - A HORA DA CULTURA 

 



Sabemos que os grandes patrimônios históricos e culturais da cidade já foram 

descobertos e divulgados. Todavia, paralelo a uma baixa densidade valorativa dos 

mesmos, ainda temos uma produção cultural e artística, a circulação cultural e o 

fomento na arte e nos talentos como grandes carências na cidade. 

A Serra, paradoxalmente, como maior cidade capixaba e dona de extensos e 

agitados núcleos urbanos, jamais realizou um “raio-X” real, em nível de plano, 

conferências ou mapas da cultura na cidade, de modo a ampliar suas bases de 

produção e incentivo aos centros difusores, produtores e artistas em geral. 

A Lei Chico Prego de incentivo cultural, uma das maiores conquistas do campo 

cultural na cidade encontra-se inativa há anos. Macros projetos de ocupação e criação 

de espaços culturais, tais como Biblioteca Central, Escola de Artes, Teatro Municipal, 

Sítios Históricos e Arqueológicos, dentre outros, nunca saíram do sonho ou do papel. 

Na curva histórica que nos encontramos, de enormes desafios éticos e 

econômicos, o fator e o fomento cultural precisam de uma vez por todas assumir seu 

papel estético e lugar pedagógico-humanitário na sociedade, construindo as pontes de 

transcendência da alma humana, que atuam na qualidade de vida material e intelectual 

dos povos. Por isso, a necessidade de maior compreensão do valor e de aporte de 

recursos no campo da cultura. 

Um novo plano de governo no campo da cultura na Serra, portanto, terá de se 

adaptar aos novos tempos e seus mecanismos. Melhorias na Lei Chico Prego, 

implementação de programas de editas de circulação e produção de cultura (ainda 

inexistente na Serra) para a subsistência e base econômica de artistas e agentes 

culturais, criação de espaços de oficinas, difusão, ensaio e berçários de cultura 

precisam ser implementados por toda cidade. 

Aliado a isso, urge uma necessidade reestruturação do calendário oficial de 

eventos, de modo a ressaltar seus conteúdos de produção folclórica, popular, 

carnavalesca, erudita, para atração de investimentos, produção de plateia, 

segmentação de públicos alvos e links de fomentos com o turismo. 

Mediante os avanços nesses quadros é que poderemos em fim colocar a Serra 

nos trilhos promissores da Cultura. 

 

Propostas e metas básicas para fortalecer a cultura na Serra. 

- Reestruturar e ativar a Lei Chico Prego de incentivo à Cultura; 

- Realização da Conferência Municipal de Cultura; 

- Criação do Mapa da Cultura Serrana, 

- Fomento e investimento na cadeia de produção cultural interna; 



- Ampliar o espaço e o alcance do Conselho de Cultura nos debates e políticas 

públicas do segmento; 

- Ações de convênios com esferas técnicas e universitárias; 

- Participação efetiva nos núcleos de atividade do desenvolvimento da cultura em 

âmbito estadual, nacional e internacional da iniciativa pública e privada; 

- Criação dos Editais de Cultura da Serra: em prol da produção e circulação cultural, 

subsistência e base econômica de artistas e agentes culturais; 

- Estruturação e ampliação do Fundo de Cultura; 

- Criação do “Complexo Cultural da Serra com Teatro Municipal”: equipamento central 

para produção de eventos de cunho local, nacional e internacional; arenas culturais, 

salas para ensaios e oficinas artísticas, espaço de auditório e conferências;  

- Criação dos Pontos de Cultura da Cidade: ocupação criativa de praças e demais 

espaços públicos para produção, circulação, ensaio, oficinas e caça de talentos; 

- Reestruturação e redefinição do “Calendário Oficial de Eventos”, de modo a ressaltar 

seus conteúdos de produção folclórica, popular, carnavalesca, erudita, atração de 

investimentos, produção de platéia, segmentação de públicos alvos e links de fomentos 

com o turismo; 

- Implantação de macros projetos: tais como Biblioteca Central, Escola de Artes e 

preservação e efetivação de Sítios Históricos e Arqueológicos. 

- Criação do “Comitê Permanente de Turismo, Cultura e Eventos”, integrando técnicos 

de desenvolvimento econômico, cultura, obras, serviços, defesa civil, esporte, 

educação, comunicação, trânsito, guarda municipal e postura; 
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1- Criar um banco de dados para cadastrar os movimentos culturais alternativos; 

2- Criar nos espaços públicos espaços para realizar rodas culturais; 

3- Valorização dos artistas da cidade, criar um programa para fidelizar os artistas da 

Serra, nas atividades desenvolvidas pela prefeitura. 

4- Criar um centro cultural no município da Serra; 

5- Revitalização dos centros históricos, patrimônio cultura da Serra. 

6- Priorizar a cultura impulsionando Polo Gastronômico da Serra - ES; 

7- Realizar um projeto no Parque da Cidade, com atividades mensais envolvendo os 

artistas da Serra. Com músicas, danças e outras atividades. 

 

13 – ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL. 

 



A prática esportiva contribui de forma significativa para o desenvolvimento da 

saúde, contribuindo também para o bem-estar psicológico. O Esporte além de ajudar 

no avanço da saúde física e metal contribui de forma significativa para a inclusão 

social, garantindo um melhor rendimento escolar e ajuda a manter a juventude longe 

do mundo do crime. 

O município da Serra realiza diversos eventos esportivos, com destaque para 

Corrida do Mestre Álvaro, o Circuito Gazeta de Verão e Maratona Capixaba, 

Campeões de Futuro entre outros. Possui uma infraestrutura esportiva, com 141 

equipamentos esportivos, com campos, quadras, ginásio, pista de skate entre outro. 

Para melhoras o desenvolvimento do esporte no município, se faz necessário ampliar 

os investimentos por meio de captação de recursos, melhorar a utilização dos 

equipamentos esportivos e principalmente investir no fomento esportivo, no esporte de 

base, nas práticas esportivas dos bairros. Fomentar campeonatos interescolares 

municipal com parceria com a Federação Esportiva. 

 

Propostas para o setor do esporte: 

- Reestruturar e ativar a Lei Roberto Siqueira de incentivo ao esporte; 

- Ampliar os investimento no setor esportivo, com atenção especial para o esporte de 

inclusão social; 

- Criar o Plano Municipal do Esporte; 

- Reestruturar e ampliar o Conselho Municipal do Esporte; 

- Apoio as Federações Esportivas; 

- Promover cursos e palestras para capacitar as federações, associações de 

moradores e sociedade civil organizada na captação de projetos e prestação de 

contas; 

- Melhorar o gerenciamento e uso dos equipamentos públicos de destinado a prática 

esportiva, como Ginásios e Quadras esportivas; 

- Mapear o calendário esportivo do município; 

- Atuar em conjunto com outras secretarias no desenvolvimento da prática esportiva 

entre os servidores do município e principalmente entre os estudantes;  

- Promover reforma e ampliação da infraestrutura esportiva do município, como 

ginásios, campos, praças e quadras; 

- Promover parceria com o setor privado na realização de eventos esportivos; 

- Implementar o Projeto “Ruas de Lazer”; 

- Fortalecer os eventos esportivos existes no município, e buscar atrair para o 

município eventos a nível nacional de alto rendimento; 

- Incentivar os Projetos Sociais esportivos existentes no município; 



- Incentivar o esporte amador do município.   

 

(Site # SerraNovasIdeias). 

1- Criar mais espaços para o desenvolvimento de práticas esportivas e de lazer para 

as crianças e adultos no município da Serra; 

2- Criar um autódromo municipal, para desenvolvimento de eventos automobilístico, 

moto, shows e etc; 

3- Criar espaço para atividades esportivas suplementares para crianças, jovens e 

adolescentes; 

4- Criar um contra-turno escolar para pratica esportiva, cultura e de lazer, abrindo 

inclusive no noturno, garantindo assim o envolvimento da comunidade. 

5- Usar o Esporte de fato como uma ferramenta de inclusão; 

6- Campeonatos entre as comunidades, futebol, basquete, vôlei entre outras; 

7- Viabilizar o projeto “Esportes nos Bairros”, com profissionais da área de Educação 

Física; 

8- Realizar um projeto de lazer voltado para o idoso; 

9- Criar o Arena Bicanga Beach. Para se tornar um local de laser e de prática 

esportiva. 

10- Construir uma pista de Cross em uma área de lazer na avenida Região Sul; 

11- Estudar a viabilidade da construção de uma área de lazer próximo a Lagoa Jacuné. 

 

14 - TURISMO PRESENTE E FUTURO 

 

Pragmatismo e simplicidade deverão as virtudes a nortear os próximos passos 

do desenvolvimento do Turismo na Serra; não só pela vivência de um longo período de 

estagnação do setor na cidade, como também em face do grave cenário econômico e 

social, de impacto presente e futuro, provocado pela pandemia planetária de Convid-

19. 

Desse modo, será preciso de início seguir uma tendência de soerguimento do 

turismo serrano por via do fomento micro-doméstico, objetivo e criativo, isto é, com 

base na alimentação dos pontos e rotas turística do “município para município”, de 

modo a assegurar empresas e postos de trabalho, fomentar a qualificação da cadeia 

turística interna, incentivar empreendedores individuas, nanos, micros e médias 

empresas e empresários. 

O fomento ao turismo doméstico na Serra embora pareça evidente, não é óbvio. 

A Serra ainda está longe ser plenamente vivenciada por todos os serranos, ela se 

desconhece a sim mesma. Conta-se entre os motivos desse desconhecimento um 



vertiginoso e mal ordenado crescimento geo-populacional ocorrido nos últimos 50 

anos, que possibilitou laços frouxos de identidade e pertencimento nos serranos, 

criando um mosaico regiões e bairros com pouquíssima conexão com a cidade. 

Na Serra, nunca ouve uma campanha forte, efetiva e ampliada da abertura da 

cidade para a cidade, que visasse uma promoção (venda) de seus inúmeros pontos e 

vocações turísticas, capazes de repercutir nas esferas estaduais, nacionais e 

internacionais. Não obstante, pesquisas apontarem que os maiores fatores de 

divulgação de pontos turísticos parte dos próprios moradores das regiões turísticas. 

Consideramos que embora um plano de turismo na Serra figure há muitos anos 

nas pautas dos programas de governo das gestões passadas, ele continua sem a 

exploração devida, sem promoção qualitativa e sem aporte satisfatório de 

investimentos, sobretudo, nos últimos oito anos, onde praticamente não foi discutido. 

A Serra é uma das cidades brasileiras mais privilegiadas em concentração de 

vocações turísticas, do qual mal aproveitamos o turismo de litoral e um pequeno naco 

de agroturismo. Figuram pouco ou não explorados os campos do ecoturismo, turismo 

gastronômico, de negócio, histórico, folclórico, religioso, dentre outros. 

Em favor da cadeia econômica do turismo, de geração de empregos, de 

qualidade de vida e geração de identidade, cidadania e pertencimento, precisamos já, 

de mudanças e de novas ideias. 

 

Propostas e metas para o turismo na Serra. 

 

- Fomento e investimento na cadeia de turismo micro-doméstico, macro-doméstico, 

doméstico e internacional; 

- Reestruturação do Conselho de Turismo - CONTUR; 

- Criação de novos circuitos turísticos mistos e urbanos; 

- Ampliação e integração do Circuito do Agroturismo; 

- Ampliação das ações de estatísticas, comunicação e marketing do turismo serrano; 

criação de uma base permanente de observação e informação do turismo; 

- Ampliação das ações nas áreas do turismo de negócios, festas, eventos e 

conferências; 

- Exploração das tecnologias, internet e redes sociais para turismo virtual;  

- Retomada urgente do Selo de Qualidade e mecanismo de suporte e integração com o 

Trade Turístico; 

- Criação do “Comitê Permanente de Turismo, Cultura e Eventos”, integrando técnicos 

de desenvolvimento econômico, cultura, obras, serviços, defesa civil, esporte, 

educação, comunicação, trânsito, guarda municipal e postura; 



- Ações de convênios com esferas técnicas e universitárias; 

- Participação efetiva nos núcleos de atividade do desenvolvimento do turismo em 

âmbito estadual, nacional e internacional, da iniciativa pública e privada; 

- Criação Rota Imperial Serrana; 

- Criação de cinema interativo nas Comunidades. 
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1- Reconstrução dos quiosques da orla de Jacaraípe, aos moldes de Vitória e Vila 

Velha (reavivar o turismo); 

2- Valorizar o Turismo no Município da Serra, temos belas praias que estão sendo 

pouco exploradas pelos turistas, temos pontos turísticos de muita beleza, bons 

restaurantes, porém não existem ações culturais no litoral e também na Região Rural; 

3- Criar rotas turísticas no município; 

4- Simplificação do licenciamento de projetos turísticos. Desburocratizar; 

5- Melhorar a infraestrutura do setor turístico da cidade; 

6- Montar postos de informações turísticas; 

7- Placas dos atrativos turísticos; 

8- Centro de apoio ao turista; 

9- City tour. 

 

15 - PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

A participação popular da sociedade é fundamental para construção de políticas 

públicas na cidade. Um dos principais objetivos do Movimento “Serra Novas Ideias” 

para o município da Serra é de fortalecer a democracia, envolvendo os cidadãos 

serranos nas tomadas de decisão, fortalecer a transparência. Neste sentido, a atuação 

dos movimentos comunitários é fundamental, o poder público municipal quer fortalecer 

a atuação do movimento organizado nos bairros. 

 

Propostas para estabelecer uma relação próxima da sociedade. 

- Promover cursos de capacitação para a elaboração e monitoramento de projetos; 

- Disponibilizar um acompanhamento jurídico para legalização das Associações de 

Moradores; 

- Realizar convênios com a Federação de Moradores da Serra – FAMES, para o 

desenvolvimento de projetos e programas; 



- Montar um plano de trabalho estabelecendo meta de trabalho entre o poder público 

municipal e as Associações de moradores. 

- Ajudar na reorganização interna da FAMES. 

 

16 – MEIO AMBIENTE 

 

O movimento “Serra Novas Ideias” entende que as ações da Prefeitura da Serra 

no setor ambiental tem que cumprir o papel de garantir a sustentabilidade, conforme 

orienta os objetivos do milênio de "proteger, recuperar e promover o uso sustentável do 

ecossistema terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade". 

A Serra possui três sedes administrativas de unidades de conservação, sendo 

Áreas de Proteção Ambiental (APA). A APA municipal da Lagoa Jacuném, a APA 

Municipal do Morro do Vilante, APA municipal de Manguezal Sul, Parque Natural 

Municipal de Bicanga, APA Estadual Mestre Àlvaro, APA Estadual de Praia Mole e 

APA Costa das algas, gerenciada pela SEMMA, IEMA e ICMBio. Além disso possui 

algumas áreas verdes como parques de cidade, jardim botânico, horto municipal.  

Desta forma, propomos a necessidade de ampliar o quantitativo de atendimento 

de trabalho de arborização, no paisagismo e na recuperação de áreas verdes e 

urbanas. Ampliar o trabalho de fiscalização. Agilizar o trabalho de licenciamento 

ambiental, informatizando o processo. Ampliar o trabalho de educação ambiental no 

município. 

 

Proposta para melhorar os serviços do meio ambiente.  

- Reorganizar a estrutura administrativa da Secretaria; 

- Informatizar todos os processos administrativos da Secretaria;  

- Modernizar o trabalho de fiscalização com aquisição de equipamentos, gps entre 

outros; 

- Mapeamento dos mananciais hídricos e acompanhamento periódico com intuito de 

diminuir a contaminação, e desenvolver um trabalho de despoluição das lagoas do 

município; 

- Transformar todos os prédios púbicos em autossustentável, com energia limpa e 

reutilização de água de chuva; 

- Fiscalizar as ações da PPP do Saneamento Básico, firmada em 2013; 

- Desenvolver programa de monitoramento da poluição do ar; 



- Promover uma parceria com a Secretaria de Educação para ampliar o programa de 

educação ambiental voltada para os estudantes das escolas municipais. 

- Desburocratização do Processo de Licenciamento Ambiental, e criação do Sistema 

de Licenciamento e dispensa Ambiental Online  através do Programa Serra 4.0.  
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1- Desenvolver ações que estimulem o desenvolvimento sustentável do município; 

2- Maior agilidade no processo de licenciamento ambiental; 

3- Estudar a constitucionalidade para propor uma lei para a Câmara de Vereadores 

estabelecendo a obrigatoriedade da devolução dos cascos de cerveja e refrigerantes 

nas redes de vendas; 

4- Verificar a possibilidade da implantação de uma cerca viva em torno da mata no final 

da Av. Região Sul, 862, para inibir os moradores de jogar lixo. Trabalhar a 

conscientização dos moradores do entorno; 

5- Ampliar e melhorar o trabalho da coleta seletiva de lixos no município; 

6- Realizar um trabalho de despoluição em lagoas do município para virar atrativo 

turístico; 

7- Montar um pomar e uma horta comunitária no município da Serra; 

8- Trabalhar a despoluição do bairro cidade continental, loteamento lagoa de 

Carapebus, na avenida dos coqueiros; 

9- Melhorar o trabalho de saneamento básico no Bairro de Carapebus; 

10- Agilizar o processo das licenças ambientais. Apresentar respostas diretas ao 

solicitante e definir prazos; 

11- Melhorar a fiscalização dos descarte dos resíduos sólidos do municípios; 

12- melhorar a circulação do caminhão de coleta de materiais recicláveis, 

estabelecendo meta para rodar uma vez na semana; 

13- Criação de novas Unidades de Conservação; 

14- Revisão do Plano Diretor Municipal, com ampla participação da sociedade civil e do 

setor empresarial. Utilizar metodologias que permitam maior previsão no zoneamento 

municipal, em especial quanto as Zonas de Proteção Ambiental, permitindo assim, 

maior agilidade na tramitação de processos; 

15- Pavimentação e paisagismo das áreas nos bairros; 

16- Valorização da Fiscalização de Meio Ambiente; 

 17 – Conservar e ampliar o sistema cicloviário municipal, integrando-o aos demais 

modais, implantando estações de guarda e empréstimo de bicicletas em vários pontos 

da cidade. 



18 – Adotar um sistema fiscalizatório eficiente e energeticamente combativo contra 

empresas concessionárias. 

 

17 – DESENVOLVIMENTO URBANO  

 

Melhoria e ampliar o desenvolvimento urbano no município da Serra, esse é o 

principal desafio indicado pelo Movimento “Serra Novas Ideias”, garantindo a promoção 

e elaboração, o acompanhamento, a avaliação e a atualização do Plano Diretor 

Municipal e garantir o funcionamento de outros projetos e programas desenvolvidos 

pelo órgão responsável, visando ordenar a ocupação do solo e a regularização do solo 

urbano. 

O município da Serra desenvolve os programas de gestão urbana integrada, que 

visa modernizar a ocupação do solo, e a Serra mais acessível, que entre outros 

assuntos trata de garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência. 

Organiza os festejos da cidade e o verão. Organiza as feiras livres os pontos de taxi e 

realiza o trabalho de fiscalização no município. 

Neste sentido a Secretária de Desenvolvimento Urbano deve priorizar ações que 

visam planejamento estratégico urbanístico da cidade, estabelecendo prazos e metas, 

coordenar e acompanhar a elaboração de políticas metropolitanas de desenvolvimento 

urbano. Visando melhorar a eficiência dos serviços prestados e reduzindo custos dos 

serviços, além disso, deve promover e elaborar dados indicativos da urbanização do 

município. 

 

Propostas para o desenvolvimento urbano no município. 

- Restruturação e informatização de toda a Secretaria; 

- Revisão do Plano Diretor Municipal - PDM; 

- Serra 4.0 – Desenvolver Sistema Online, para agilizar e facilitar os tramites legais das 

licenças, certidões e alvarás necessários para a realização de obras e implantação de 

empreendimentos; 

- Reorganizar e sinalizar o sistema viário, gerando segurança e bem estar para os 

munícipes.  
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1- Melhorar a limpeza das ruas e praias; 

2- desenvolver um programa para coleta de óleo de cozinha, em bares, restaurantes e 

residência para evitar que esse óleo vá para o esgoto; 

3 – Melhorar e ampliar a coleta de resíduos sólidos e coleta seletiva; 



4- Colocar a tecnologia a serviço da coleta de lixo, colocando sensores para informar o 

nível de detritos, otimizando o trabalho dos limpadores de ruas; 

5- Utilizar plataformas que facilitem o descarte de itens recicláveis. 

6- Ampliar e valorizar fiscalização de postura. 

 

18 – PLANEJAMENTO E FINANÇAS  

 

 As ações desenvolvidas pelo setor de planejamento da administração municipal 

cumprem o papel de garantir a gestão estratégica e o planejamento orçamentário do 

município. A pasta da Fazenda do município é responsável em planejar, coordenar, 

executar e avaliar as atividades financeiras da administração municipal. 

 Na próxima gestão administrativa da cidade da Serra deve elaborar e 

acompanhar o planejamento e gestão do município com eficiência, garantindo a 

responsabilidade fiscal, bem como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual, além da coordenação do Orçamento 

Participativo, com ampla participação popular. Monitorar e acompanhar os projetos 

prioritários da gestão. Apresentar os indicadores do município, bem como disponibilizar 

as informações no site da transparência. 

 

Propostas para o planejamento e finanças do município. 

- Reestruturar e informatizar toda a secretaria; 

- Estudar a viabilidade de promover uma reforma administrativa na prefeitura; 

- Estudar uma proposta de reforma tributária, para atrair mais empresas para o 

município; 

- Melhorar o código tributário e atualizar o cadastro do IPTU; 

- Estruturar e ampliar o trabalho de fiscalização; 

- Modernizar o recebimento dos tributos, garantir melhor acesso à tecnologia. 

- Melhorar a arrecadação, criando refis e outras formas de pagamento de tributos; 

- Garantir o acompanhamento contábil, assessoria jurídica, proporcionando mais força 

aos pequenos empreendedores. 

- Propor e criar um estímulo fiscal para o empreendedor; 

- Ampliar o atendimento da Agência Móvel do Empreendedor; 

- Fiscalização para atualização de cadastro imobiliários; 

- Criar na política de maior incentivo de arrecadação de IPTU, dentro das condições do 

munícipes. 

 

 



19 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Um dos principais desafios do trabalho de Assistência social, definidos pelos 

Objetivos do Milênio é de “acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 

os lugares". Tendo como premissa esses objetivos o Movimento “Serra Novas Ideias”  

propõe uma assistência social como forma de políticas públicas, enquanto direito 

básico de todo cidadão. Assistência organizado e gerenciado pelo Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

O serviço de Proteção Social Básica - PSB da Serra, composto por 9 unidades 

do CRAS atendeu em 2018, mais de 56 mil famílias, conforme indica o "Serra em 

Números". Sendo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) 

atendendo a 17.480 famílias. Um serviço de caráter preventivo, pautado na defesa e 

afirmação dos direitos. Tendo também o Proteção Social Especial e o Serviço de 

Proteção Especial de Média Complexidade e o Polo de Proteção de Alta complexidade. 

Neste sentido se faz necessário ter claro que risco e vulnerabilidade que a 

proteção social necessita prevenir e cobrir estão para além da ausência de renda. 

Sendo assim, consideramos como indicadores de vulnerabilidade, situações que 

são decorrentes da pobreza, falta e/ou inexistência de acesso aos serviços públicos, 

fragilização dos vínculos familiares ou comunitários que poderiam ser exemplificados 

por ocorrências de: composição familiar (presença de crianças, adolescentes, jovens, 

idosos e pessoas com deficiência); trabalho infanto-juvenil; mendicância; negligências 

e/ou violências; abuso e/ou exploração sexual; situação de rua; institucionalização; 

usos de substâncias psicoativas, entre outros. 

Organizar, regular e nortear a execução da Política Municipal de Assistência 

Social, em um cenário pós-pandemia nos impõe a responsabilidade prioritária de 

conter o avanço do número de famílias em situação de vulnerabilidade na cidade da 

Serra, além de realizar uma gestão na perspectiva do SUAS, em consonância com as 

diretrizes legais da Política Nacional de Assistência Social. 

 

Propostas para a Assistência Social. 

 

- Gestão territorial por área de abrangência das unidades de CRAS, identificando as 

situações de vulnerabilidade e risco social, bem como as potencialidades de cada área, 

levantando as demandas para o planejamento, intervenção e a otimização dos 

recursos; 

- Aprimoramento da gestão do SUAS com a organização, padronização e oferta de 

serviços da rede socioassistencial dentro das normativas vigentes, visando a qualidade 



e a articulação dos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos aos usuários 

da assistência social enquanto direito de cidadania; 

- Intersetorialidade por meio de ações integradas das diferentes políticas públicas e 

instâncias de controle social, para a deliberação, desenvolvimento e acompanhamento 

das atividades, visando romper com ações fragmentadas e focalizadas, possibilitando 

atender as demandas existentes em sua totalidade de forma articulada; 

- Constituição da gestão do trabalho, possibilitando a qualificação dos recursos 

humanos, por meio de capacitação continuada aos trabalhadores, gestores e 

conselheiros, evitando a precarização das ações, com adequação das equipes de 

trabalho conforme normativas vigentes e especificidades dos serviços, programas e 

projetos, acompanhando as mudanças e avanços ocorridos na política de assistência 

social. 

- Reorganização da Lei Municipal do SUAS 

 

(Site #SerraNovasIdeias). 

1- Atenção e carinho para a população idosa do município. Contribuindo para garantir 

melhorias no local de acolhimento; 

2- Realizar um estudo sobre a viabilidade da implantação de uma Centro Dia onde os 

idosos tenham mais espaço pra poder desenvolver uma atividade como cuidar de uma 

horta e etc. Tendo sempre o acompanhamento de Profissionais habilitados pra cuidar 

desses idosos; 

3- Desenvolver o “Projeto Adolescente Cidadão”, para levar cidadania aos jovens 

adolescentes do município; 

4- Combate a dependência de álcool e outras drogas, por meio de desenvolvimento de 

projetos sociais;  

Realizar atendimento psicológico contínuo aos usuários de drogas e suas famílias;  

5- Criar políticas de atendimento e assistência aos filhos de lares com quadro de 

violência doméstica (Como a prática de esporte, atendimento psicológico e etc); 

6- Criação de projeto social efetivo com ênfase a erradicação do trabalho infantil no 

município; 

7- Construção de um projeto social na região da grande Jacaraípe. 

 

20 – TRANSPARÊNCIA 

O patamar de transparência alcançado pelo município de Serra precisa permitir 

que o cidadão serrano participe ativamente da Administração. É necessário que as 

ferramentas de transparência garantam efetividade no combate a corrupção e 

principalmente clareza dos dados públicos disponibilizados. 



O movimento “Serra Novas Ideias”, inclui ampliar a divulgação e a visibilidade das 

informações que são de interesse da população e assim possibilitar que os órgãos 

públicos sejam cada vez mais acessíveis e avaliados na sua prestação de serviços 

públicos aos munícipes.  

A nossa intenção é gerar benefícios para a sociedade mediante o uso dos 

recursos de tecnologia da informação e comunicação na prestação de serviços 

públicos, inclusive promovendo o reuso de dados pelos diferentes setores da 

sociedade para estimular a transparência ativa e passiva de informações e 

consequentemente o combate a corrupção. 

 

Propostas para Transparência na Serra.  

- Reformular a disponibilização de Informações no Portal Transparência; 

- Disponibilizar informações em visual linguagem cidadã; 

- Estabelecer a Ouvidoria Geral como um canal efetivo de avaliação da prestação dos 

serviços públicos; 

- Fazer cumprir o Código de Ética e Conduta do Servidor Público; 

- Estabelecer o Programa de Integridade; 

- Disponibilizar canais de fácil acesso para realização da denúncia; 

- Criação de unidade específica de corregedoria, com cargos, recursos humanos e 

financeiros suficientes e a possibilidade de acesso direto à alta direção; 

- Possibilitar a realização e o encaminhamento de serviços de forma totalmente online; 

- Facilitar a movimentação e a disponibilização de dados aos cidadãos para fazer 

buscas e acompanhar processos administrativos; 

- Utilizar redes sociais como ferramenta de atendimento a buscas de informações 

públicas pelo cidadão; 

- Integrar a gestão com outras ferramentas digitais. 

 

21 – OBRAS 

 

A cidade de Serra tem passado por um processo intenso de realização de obras 

estruturantes para população. Entretanto é necessário aliar qualidade, custos 

reduzidos e cumprimento de prazos. Este será nosso principal desafio na execução 

das obras municipais. A gestão de obras na prefeitura de Serra precisa reunir estas 

características, e somente será alcançado com gestores, orçamentistas de projetos e 

fiscais de obra comprometidos diretamente com a boa condução deste processo para 

dar excelência a construção dos empreendimentos públicos e serviços de 

infraestrutura no município. 



Adotaremos como pilares da gestão de obras para a cidade o planejamento, a 

responsabilidade fiscal, a fiscalização de obras, o controle dos processos e 

principalmente a transparência na utilização dos recursos públicos, e assim será 

possível responder às exigências legais e atender aos anseios do povo serrano com 

eficiência gestão da qualidade, de custos e prazos. 

Para a realização de obras significativas para a cidade e o seu povo, além dos 

projetos abaixo, propomos: 

 

Propostas para o setor de Obras do Município da Serra. 

 

- Ampliar e Valorizar a Fiscalização de Obras; 

- Informatização de todos os processos da Secretaria; 

- Reestruturação da Secretaria de Obras; 

- Serra 4.0 – Criação do Sistema de Fiscalização e acompanhamento das obras 

publicas; 

- Término e entrega das obras publicas em andamento da atual gestão;  

- Qualificação técnica para planejamento e fiscalização de Obras municipais; 

- Priorizar obras definidas no Orçamento Participativo. 

 

(Site #SerraNovasIdeias). 

1- Trabalho em conjunto com a comunidade serrana incluindo todas as lideranças das 

comunidades de cada bairro. 

2- Balneário de Carapebus, precisa de uma escola, um posto de saúde, área de lazer, 

ruas a serem pavimentadas, uma associação de moradores, policiamento mais 

intensivo. 

3- Revitalização e restruturação da praças públicas. 

4- Criação de uma comissão para análise de projetos de obras a serem realizadas no 

município. 

5- Investir em obras de Saneamento Básico. 

6- Realizar estudos para viabilizar a abertura de um novo acesso para o bairro de José 

de Anchieta. 

7- Criar uma App com os principais serviços da prefeitura. Tipo, informar descarte 

ilegal de entulho, reclamações, sugestões, informações dos eventos, saber quais 

médicos vão estar em atendimento no dia, placas de sinalização viária quebrada. Entre 

outros. 

8- Construção de um mercado municipal, por exemplo, tipo ou igual ao de BH, São 

Paulo. 



De forma Organizada, limpa, fixa, bem estruturada, com estacionamento, divisão por 

setores (artesanato, horti-fruts, acessórios e etc).  

 

EQUIPE TECNICA QUE CONTRIBUIU PARA CONSTRUÇÂO DO PLANO DE 

GOVERNO. REPRESENTANDO O MOVIMENTO “SERRA NOVAS IDEIAS”. 

 

Carla Silva Xavier 

Formação em Serviço Social, especialização em Gestão e Planejamento em Projetos 

Sociais, Secretaria Geral da ala Feminina Republicanas 10   

 

Danilo Mattos 

Membro da FAMS – Federação das Associação de Moradores da Serra 

 

Emerson Luiz Santana 

Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 

 

Ernandes Zanon Guimarães 

Formação: Superior em Comunicação Social e Jornalismo, Pós-graduado em Artes 

pela UFES. 

 

Fábio Luiz Miranda Boa Morte 

Jornalista, artista, filósofo, jornalista e Presidente da Academia de Letras e Artes da 

Serra. 

 

Jackson Eugênio Silote 

Presidente da ACSPMBM/ES. Bacharel em Administração, Pós-Graduação em Gestão 

Pública. 

 

Ketno Lucas Santiago 

Coordenador da Construção do Plano de Governo. Mestre em Linguagens e Saberes 

da Amazônia pela UFPA. Especialista na Docência do Ensino Superior e em Educação 

Inclusiva. Historiador. 

 

Leonardo Lopes de Oliveira 

Jornalista, Especializado em ciência, tecnologia e inovação. 

 

 



Leonardo Nascimento 

Jornalista – Especialização em Gestão Pública 

  

Alessandra Silva Machado 

 Gestora Escolar, Bióloga, Estudante de Direito – Mestre em Tecnologia em Gestão 

Ambiental, Pós – graduação em Gestão Educacional, Presidente do Conselho 

Interativo de Segurança Pública da 5º região da Serra.  

 

Patrícia Siqueira Nunes 

Advogada e Especialista em Gestão Pública 

 

Samuel Valle  

Diretor da CDL – Serra. 

 

Rosemberg Moraes Caitano 

Bacharel em Direito – Presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Estado do Espírito Santo. Presidente do Conselho Estadual de 

Promoção da Igualdade Racial. 

 

Rogério Moraes 

Diretor do Sindicatos dos Artistas, ex-presidente do Conselho de Cultura da Serra, ex-

coordenador do Fundo de Cultura de Vitória. 

 

Pedro Henrique Santos Barbosa 

Bacharel em Direito, Administrador de Empresas, Pós-Graduado em Gestão Publica 

Municipal pela UFTPR e Diretor das Comissões Parlamentares da Assembleia 

Legislativa do ES.  

 

Yuri Giulliano Bastos Malaquias 

Bacharel em Ciência Política, Administração, Pós-Graduado em Gestão Pública e 

Políticas Públicas, Tesoureiro do Partido Liberal Serra.  

 

Welker Miranda 

Professor de História, Membro do Direita Raiz. 
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