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APRESENTAÇÃO 

Nada se constrói sem um bom projeto e união de pessoas responsáveis e 
técnicas. Para superar as crises enfrentadas por Espera Feliz nos últimos 
tempos, não pode haver improvisos, mas  seriedade e competência para 
eficácia de uma importante gestão pública. Embora não sejamos “políticos”, 
entendemos que se trata de um momento decisivo para nosso município – e 
como filhos natos de nossa Terra Natal e conscientes de nossos deveres como 
cidadãos esperafelicenses – não poderíamos ser indiferentes a tais situações e 
às nossas obrigações  em agir, discutir e praticar ações politicamente corretas, 
o que nos levou a concorrer em tal pleito eleitoral.  

Entendemos que os olhares devem estar voltados para o TODO e não apenas 
para ALGUMAS PARTES de interesses individuais. É preciso sim, haver unidade 
por meio de uma liderança democrática e participativa. Entendemos ainda, 
que  uma administração comprometida, tem por obrigação ser a guardiã dos 
pertences em tudo que lhe foi confiado, ter sob seu comando o apoio de 
profissionais técnicos e competentes, de modo que sejam capazes de ajudar a 
alavancar para o sucesso, o administrado.  

Diante disso, apresentamos nossas Propostas de Governo  elaborada dentro 
de perspectivas sólidas, por profissionais capacitados, cujos princípios se 
equiparam aos nossos propósitos para a geração futura de Espera Feliz, 
dentro dos padrões responsáveis pela transparência, respeito e ética 
administrativa. 

Dentre esses propósitos, a retomada do crescimento com maiores 
oportunidades de trabalho em todos os segmentos públicos e privados de 
nosso município, com um grupo empresarial mais reforçado para gerar 
oportunidades, bem como um olhar mais autêntico voltado ao produtor rural. 
Além disso, acreditamos numa política social que não sustente apenas por um 
período, mas que devolva a dignidade ao ser humano, para que ele possa 
prover o seu próprio sustento, fazendo valer o dito  – “Não dar apenas o 
peixe, mas também oportunizar o direito de pesca”.  

Assim, por meio de nossas propostas buscamos fundamentar numa política 
publica que seja de fato o carro chefe da honestidade, de modo a servir de 
exemplos para outros e não um motivo de vergonha aos seus munícipes!   

Edmar Lanes  e Aquiles de Oliveira 
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Proposta de Governo 

Em conformidade com o disposto no inciso IX do artigo 11 da Lei 9.504, de 30 
de setembro de 2007, segue as Propostas de Governo para o período de 
2021/2024, reunidas em treze eixos, a saber: 
 
Eixo 1: Gestão democrática, transparente e eficiente. 
Eixo 2: Educação – Qualidade e justiça social em prol do futuro. 
Eixo 3: Saúde de qualidade para todos. 
Eixo 4: Inclusão  social, cumprindo direitos. 
Eixo 5: Agricultura dinâmica e desenvolvimento rural. 
Eixo 6: Meio ambiente e sustentabilidade. 
Eixo 7: Desenvolvimento econômico integrado e sustentável. 
Eixo 8: Turismo e desenvolvimento criando oportunidades. 
Eixo 9: Cultura viva. 
Eixo 10: Esporte e lazer, qualidade de vida. 
Eixo 11: Segurança pública, preservando vidas. 
Eixo 12: Habitação, pela dignidade humana. 
Eixo 13: Transporte – Fazendo girar a cidade. 
  
Os referidos eixos contemplam as grandes diretrizes que nortearão as 
políticas e ações do futuro governo. A colaboração da população através do 
planejamento participativo e democrático é uma marca registrada desse 
programa, porque acreditamos que a união faz a força e juntos podemos 
contribuir para o progresso de Espera Feliz!  
 
 

Eixo 1: GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICIENTE 
 
Engloba os preceitos de gestão que balizarão a atuação do Governo, no que 
tange à gestão de pessoas, recursos, finanças, bem como no planejamento e 
na construção de políticas públicas de maneira participativa e democrática.  

Diretrizes: 

1. Gerir os recursos públicos de maneira eficiente, garantindo a discussão com 
a população, por meio do orçamento participativo, assegurando a democracia 
e a transparência na utilização dos recursos. 

2. Priorizar a comunicação entre os órgãos do Governo, através do desenvolvi- 
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mento de ações conjuntas e intersetoriais e potencializar a comunicação entre 
Governo e comunidade local, por meio de ações como a Ouvidoria Municipal 
e o fortalecimento dos Conselhos Municipais.  

3. Implementar a gestão pública focada no planejamento, incluindo metas e 
medição dos resultados dos programas governamentais. 

4. Fortalecer a gestão municipal através da qualificação e motivação dos 
recursos humanos, visando benefícios aos servidores públicos e à população 
local. 

5. Melhorar a qualidade e eficiência do gasto público mediante ações 
planejadas e com combate ao desperdício e à corrupção.  

6. Criar setor de centralização ao atendimento público e às demandas 
administrativas, a fim de qualificar e desburocratizar as ações necessárias à 
população e ao município, tornando-as mais justas, eficazes, transparentes e 
democráticas.  

7. Buscar observar projetos bem sucedidos em outras regiões e tê-los como 
exemplos  às práticas relacionadas.  
  

Eixo 2: EDUCAÇÃO – QUALIDADE E JUSTIÇA SOCIAL EM PROL DO 
FUTURO 

 
Investir em educação é investir em um futuro melhor. Diante disso, o 
presente eixo traz ações que contemplam uma gestão mais eficaz, com 
melhorias para discentes e docentes, atuando de maneira estratégica, 
focando na melhoria da qualidade dos indicadores quantitativos e 
qualitativos. 

Diretrizes: 
1. Assegurar a elaboração, atualização e implementação de normas, 
documentos, propostas e demais assuntos pertinentes à educação, de 
maneira participativa com os profissionais da rede, conselhos escolares e de 
educação, priorizando aspectos relacionados à realidade municipal. 

2. Melhorar a gestão educacional, por meio de informatização e 
modernização, desenvolvimento e monitoramento de estratégias que elevem 
a qualidade do ensino. 

3. Promover a formação continuada dos profissionais da educação, 
valorizando aqueles com bom desempenho e resultados, estimulando o 
desenvolvimento    de   ações,   projetos   e   intervenções,   que   reflitam   em 
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benefícios à comunidade escolar. 

4. Garantir que as escolas sejam espaços de democracia e inclusão, 
respeitando direitos fundamentais como a acessibilidade e a diversidade. 

5. Promover parcerias com profissionais da saúde e da assistência social para 
formar equipes interdisciplinares e intersetoriais para estruturar o 
atendimento a alunos com comprometimento  motor, intelectual, físico  e  em 
situação de risco social. 

6. Ampliar a oferta de vagas de Educação Infantil em Creches, com acesso de 
forma democrática e transparente. 

7. Apoiar a educação em todos os níveis, criando condições e parcerias 
necessárias à promoção no município e aos munícipes da formação técnica e 
superior. 

8. Fomentar a inclusão digital para discentes e docentes da rede municipal, 
bem como promover o acesso à tecnologia da informação à população, por 
meio de programas e projetos.  

9. Avaliar as condições de um meio de transporte seguro e eficaz aos alunos 
da rede pública, bem como a qualidade da merenda escolar das escolas 
municipais. 

10. Elaborar projetos e parcerias que viabilizem a preparação de discentes da 
rede pública de ensino do município, para vestibulares e ENEM (Exame 
Nacional de Ensino Médio), bem como o auxílio de acompanhamento e 
reforço escolar aos discentes do Ensino Fundamental da rede pública 
municipal, que apresentarem déficits de aprendizagem. 

 

Eixo 3: SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 
 

Este eixo traça, em consonância com os Planos Nacional e Estadual de 
Saúde, as diretrizes para uma melhor política municipal de saúde, voltada ao 
atendimento das necessidades de homens, mulheres, jovens e crianças, 
preconizando a qualidade, a participação e a ampliação dos serviços.  

Diretrizes: 
1. Atuar em parceria com os governos Federal e Estadual através dos Planos 
Nacional e Estadual de Saúde, com enfoque nas diversas fases da vida, 
consignando atendimento à Criança, à Mulher, ao Homem, ao Idoso e ainda, 
especial atenção à saúde mental. 
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2. Estabelecer conjunto de metas para cada área de atendimento prestado, 
com a participação popular, oportunizando o debate e a gestão democrática 
das políticas públicas em saúde, bem como, ouvindo e avaliando o 
desempenho dos serviços da rede. 

3. Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 
em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 
aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. 

4. Aprimorar o atendimento às urgências, com melhorias no Pronto Socorro 
Municipal e fortalecer parcerias com o Hospital de Espera Feliz. 

5. Promover a atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar 
a “Rede Mamãe Canguru”, com ênfase nas áreas e populações de maior 
vulnerabilidade. 

6. Fortalecer o programa de saúde mental, com destaque ao enfrentamento 
da dependência de drogas lícitas e ilícitas. 

7. Garantir o acesso da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 
portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e 
fortalecer as ações intersetoriais de promoção e prevenção.  

8. Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 
promoção e vigilância em saúde, fortalecendo a Vigilância Sanitária, 
Ambiental e Combate às diversas doenças. 

9. Garantir a assistência farmacêutica básica no âmbito do SUS. 

10. Contribuir para uma adequada formação, alocação, qualificação, 
valorização e democratização das relações de trabalho dos servidores do SUS. 

11. Implementar políticas básicas com ênfase a saúde do jovem e do homem 
com ações intersetoriais de conscientização da importância do cuidado em 
saúde. 

12. Aprimorar a regulação e a fiscalização no âmbito do SUS, implementando 
uma gestão participativa com foco em resultados, participação social e 
fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde.   

13. Intensificar campanhas de prevenção e cuidados com a saúde bucal, bem 
como fortalecer o sistema de atendimento odontológico da rede pública. 

14. Estimular através das secretarias de Saúde e Esporte e Lazer, a prática de 
atividades físicas como meio de prevenção e estabilidade de algumas 
doenças, tais como Diabetes tipo 2 e Hipertensão Arterial, dentre outras. 
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Eixo 4: INCLUSÃO SOCIAL, CUMPRINDO DIREITOS 
 
Esse eixo traça as diretrizes para uma política municipal de assistência social, 
de maneira que esta seja regulamentada, organizada e também que atue em 
todos os níveis de proteção, de maneira justa, eficiente e eficaz. 

Diretrizes: 

1. Consolidar o Plano Municipal de Assistência Social de forma intersetorial e 
com a participação direta dos cidadãos beneficiários, priorizando o 
diagnóstico da vulnerabilidade social, atuando de maneira estratégica e 
preventiva e não apenas assistencialista, objetivando resgatar a dignidade do 
cidadão, propiciando-lhe condições em prover o seu próprio sustento. 

2. Prevenir situações de risco social, por meio do fortalecimento de 
programas de apoio aos vínculos familiares e de atendimentos especiais como 
terceira idade e atenção à juventude, além de ampliar os serviços.  

3. Assegurar o acesso aos direitos sociais básicos como a inclusão e a 
acessibilidade, através de programas de geração de renda e outros, reduzindo 
o preconceito e a discriminação social e ampliando programas relacionados. 

4. Melhorar a organização na distribuição dos benefícios eventuais, acolhendo 
os usuários que se encontram em situação de abandono ou vínculos 
familiares e comunitários rompidos. 

5. Oportunizar espaços democráticos de discussão e formulação de políticas 
públicas de assistência social que preconizem: a intersetorialidade, a 
estratégia, a democracia e as demandas da população. 

6. Realizar pesquisa junto à agência especializada para essa prestação de 
serviço, a fim de obter dados estatísticos reais, das famílias em condições de 
riscos e necessidades primárias dentro do município.  
 

 

Eixo 5: AGRICULTURA DINÂMICA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Esse eixo apresenta diretrizes que visam contribuir para minimizar as 
desigualdades no setor primário de produção, por meio de atendimento 
justo, adequado e de qualidade ao meio rural, valorizando a agricultura 
familiar, homens, mulheres e jovens, com ações e programas estratégicos e 
contínuos. 

Diretrizes: 
1. Incentivar  e   promover o   desenvolvimento  sustentável  da  agricultura   e 
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pecuária do município através da profissionalização, capacitação, assistência 
técnica e extensão rural aos produtores, visando incrementar a renda e 
geração de empregos, com responsabilidade ambiental, proteção e 
recuperação dos recursos naturais. 

2. Adotar ações que promovam a comercialização da produção da agricultura, 
contribuindo para a melhoria da infraestrutura de apoio à cadeia produtiva e 
à agregação de valor aos produtos, ampliando as estratégias de 
agroindustrialização. 

3. Articular campanhas educativas e ações de saneamento básico, incluindo a 
construção de fossas sépticas e sumidouros. 

4. Valorizar a juventude rural através da capacitação profissional, 
promovendo sua integração no mercado de trabalho local, especialmente nos 
arranjos produtivos da agropecuária, estimulando o espírito empreendedor e 
o associativismo. 

5. Apoiar a produção de alimentos em  bases sustentáveis e ampliar o uso dos 
produtos no mercado institucional, como merenda escolar, creches, hospitais, 
asilos e outras entidades beneficentes. 

6. Promover o fortalecimento da produção cafeeira, bem como incentivar a 
fruticultura, floricultura, piscicultura e apicultura  no município. 
 

 

Eixo 6: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
 

Este eixo parte da visão de que a conservação, a proteção e a preservação 
ambientais são condições indispensáveis para uma vida de qualidade. 
Diante do exposto, apresenta diretrizes relacionadas à gestão e educação 
ambiental, bem como a construção democrática de políticas que visem à 
sustentabilidade.  

Diretrizes: 
1. Revisar o Código Municipal de Meio Ambiente, a partir da reestruturação e 
fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, garantindo a 
atuação efetiva da sociedade civil nas questões ambientais. 

2. Buscar a estruturação dos instrumentos necessários para a realização do 
licenciamento ambiental municipal, facilitando o acesso a esse serviço. 

3. Sintonizar as ações das secretarias municipais, visando a coerência e 
unidade das estratégias ambientais do Governo. 
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4. Realizar a fiscalização responsável e sistemática das atividades poluidoras e 
degradadoras do meio ambiente e estimular a introdução de materiais, 
processos e equipamentos que possam reduzir a poluição das diversas 
atividades econômicas. 

5. Articular-se com outros municípios para instalação do Comitê da bacia do 
Rio Itabapoana, formada principalmente pelo Rio São João, que cujo percurso 
atravessa a cidade de Espera Feliz/MG. 

6. Estabelecer, em parceria com outras Secretarias, programas de educação 
ambiental voltadas para as escolas municipais e para o empreendedor urbano 
e rural e instituir campanhas educativas para coleta seletiva dos resíduos 
sólidos destinados à reciclagem e dos resíduos úmidos destinados à produção 
de adubos orgânicos. 

7. Buscar a articulação com o Estado para a aplicação dos programas de 
Pagamento por serviços ambientais a produtores rurais. 

8. Atentar para o devido respeito e adequação à legislação de proteção da 
fauna e flora, incluindo os cuidados necessários e iniciativas relativas aos 
animais abandonados, tais como cães e gatos dentro do município. 

 

Eixo 7: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 
 
As diretrizes apresentadas neste eixo preconizam o desenvolvimento 
econômico, reconhecendo a importância do comércio, dos serviços e da 
indústria, bem como valorizando a necessidade de políticas públicas 
voltadas ao empreendedorismo, a novos negócios e investimentos. 

Diretrizes: 
1. Promover o debate social, participativo e democrático, visando dotar o 
Município de um desenvolvimento econômico integrado. 

2. Identificar e apoiar o desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais 
(APLs), com vistas ao fomento da economia local, por meio de novos negócios 
e formas de produção e comercialização. 

3. Estabelecer parcerias e apoios com as associações e cooperativas 
existentes no Município, bem como apoiando o desenvolvimento de novas, 
visando o fortalecimento do capital social, humano e econômico dos setores 
de indústria, comércio e serviços. 

4. Estimular o empreendedorismo individual e coletivo como forma de 
geração  de ocupação e renda, bem como  possibilitar o  interesse  por demais 
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investidores. 

5. Diagnosticar as oportunidades e demandas de novos negócios no 
município, estabelecendo parcerias com serviços de apoio e fomento 
econômico para qualificar, estruturar e financiar as necessidades dos 
empreendedores locais. 

6. Estimular e incentivar a implantação de sistemas agroecológicos de 
produção e a certificação da produção orgânica com o fortalecimento das 
organizações (associações e cooperativas), articulando-as, preferencialmente 
para a atuação em rede. 

7. Fomentar as atividades emergentes, como a Floricultura, a Fruticultura, 
Piscicultura e a Apicultura, que geram emprego e renda, com alto impacto 
econômico e social e estão inseridas nos planejamentos e orçamentos 
públicos (estadual e federal). 

8. Incentivar a adoção de uma economia comprometida com a 
sustentabilidade, estimulando a inovação tecnológica e de processos, 
buscando a melhoria contínua na racionalização de matérias primas e 
insumos através de instrumentos de fomento econômico de nível estadual e 
federal. 

9. Apoiar a realização de feiras que visem expandir o comércio do município. 

10. Avaliar as possibilidades da utilização de recursos minerais existentes no 
município como fonte de renda, dentro de uma dinâmica de desenvolvimento 
sustentável e consciente, respeitando as gerações futuras. 
 

Eixo 8: TURISMO E DESENVOLVIMENTO - CRIANDO 
OPORTUNIDADES 

 
Este eixo aborda diretrizes para o desenvolvimento da atividade turística no 
município, reconhecendo que existem potencialidades e que é preciso 
desenvolve-las de modo que possam gerar oportunidades.  

Diretrizes:  
1. Elaborar uma política municipal de turismo, com o fortalecimento do 
Conselho Municipal, visando a participação do trade turístico na elaboração e 
execução das ações de turismo.  

2. Estabelecer programas e projetos que contribuam para o desenvolvimento 
das potencialidades turísticas, visando a geração de emprego e renda.  
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3. Inserir o município nas ações de regionalização do turismo, por intermédio 
de uma articulação regional, estadual e federal.  

4. Reconhecer a interface do turismo como a agricultura, a cultura, o 
desenvolvimento econômico, a educação, os esportes, o lazer e o meio 
ambiente, articulando ações em conjunto com outras secretarias municipais e 
órgãos de modo a fomentar o desenvolvimento da atividade.  

5. Estruturar o produto turístico local, de forma sustentável e organizada, com 
vistas à geração de emprego e renda.  

6. Prover a infraestrutura necessária para atrair investimentos, mídia 
espontânea e visitantes para o município. 

7. Contribuir com a divulgação dos pontos turísticos e principais eventos do 
município. 
 

Eixo 9: CULTURA VIVA 
 
Este eixo traça as diretrizes que visam promover o acesso à arte e à cultura, 
à memória e ao conhecimento, entendendo que este é um direito 
constitucional e condição fundamental para o exercício pleno da cidadania e 
para a formação da subjetividade e dos valores sociais. 
Diretrizes: 
1. Planejar, fortalecer e executar as políticas públicas para a cultura, 
intensificando programas e ações voltadas ao campo cultural. 

2. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural, protegendo e promovendo as 
artes e suas expressões.  

3. Propiciar o acesso da população a arte e a cultura, qualificando ambientes 
e equipamentos culturais. 

4. Apoiar as organizações e grupos culturais de teatro, dança, música, 
artesanato e outros existentes no município.  

5. Promover a criação de projetos que identifiquem os talentos ocultos do 
município.  

6. Apoiar e promover eventos que contribuam com a expansão e o 
fortalecimento cultural do município. 

 7. Fomentar estudo para o resgate da história e tradições do município, a fim 
de que se torne  como base e conhecimento das gerações futuras. 
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Eixo 10: ESPORTE E LAZER – QUALIDADE DE VIDA 
 
Esse eixo apresenta o esporte e o lazer como condições necessárias à 
qualidade de vida, reconhecendo ainda, a interface que estes possuem com 
outras áreas como educação, saúde e inclusão social. 

Diretrizes: 
1. Elaborar e implementar uma política municipal de esportes, visando 
consolida-lo como atividade participativa e democrática. 

2. Apoiar a prática desportiva, estimulando o desenvolvimento de 
modalidades diversas, estendendo sua prática a diferentes idades, gênero e 
classes sociais. 

3. Estabelecer parcerias com órgãos de governo e outros, oportunizando aos 
atletas do município o acesso a competições em âmbito estadual e nacional. 

4. Articular ações conjuntas com as Secretarias de Educação e Assistência 
Social, estimulando o esporte como atividade que promova o 
desenvolvimento social e educacional da criança, do adolescente, do jovem e 
do idoso. 

5. Identificar e fomentar a prática de esportes de aventura, com vistas ao 
incremento da atividade turística. 

6. Estimular diferentes opções de lazer, no meio urbano e rural, sobretudo 
aquelas voltadas às famílias. 

 

Eixo 11:  SEGURANÇA PÚBLICA, PRESERVANDO VIDAS 
 

Este eixo se estabelece na análise das maneiras pelas quais a violência e a 
segurança está atualmente na origem de uma transformação radical e 
significativa no espaço urbano e rural, o que exige uma política de segurança 
pública, cujo objetivo seja o de solucionar e/ou amenizar o sentimento de 
insegurança presente no município, de modo que possa ser utilizada como 
impacto significativo, a fim de transformar positivamente o espaço urbano e 
rural do município.  

Diretrizes: 
1. Estabelecer uma política de segurança que vise a integração das ações de 
requalificação urbana e rural. 
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2. Articular ações de prevenção à violência, com foco na juventude e ao 
combate de uso de drogas ilícitas e lícitas. 

3. Promover ações educacionais de prevenção à violência em parceria com a 
Secretaria de Educação e Entidades Filantrópicas. 

4. Avaliar a possibilidades da criação de uma Guarda Municipal que atue com 
práticas preventivas à violência, além de ações educativas em prol da 
comunidade local.  

5. Reforçar as parcerias com a Polícia Militar, bem como oferecer condições 
para o exercício de suas funções dentro do município.  
 

Eixo 12: HABITAÇÃO, PELA DIGNIDADE HUMANA 
 
Esse eixo apresenta diretrizes que visam contribuir para minimizar o 
impacto causado pelas enchentes no município, em que várias famílias 
carentes ficaram desabrigadas ou tiveram suas residências danificadas. 

Diretrizes: 
1. Avaliar a realidade habitacional do município, para identificação das 
necessidades e carências nele existentes.  

2. Estruturar um planejamento habitacional para o município, a fim de 
regulamentar as áreas existentes e impedir as áreas de riscos. 

3. Buscar recursos públicos, bem como parcerias com iniciativas privadas, 
para a construção de casas populares para famílias carentes que se encontram 
atualmente em áreas de risco.   
 

Eixo 13: TRÂNSITO E  TRANSPORTE – FAZENDO A CIDADE GIRAR 
 

As diretrizes apresentadas neste eixo estão relacionadas ao transporte 
municipal, que com o aumento da população, consequentemente aumentou 
a frota de automóveis nas últimas décadas e o congestionamento urbano, o 
que exige um planejamento sustentável por meio de um Plano Diretor de 
Transporte Urbano e, ao mesmo tempo, não interfira no deslocamento de 
seus munícipes e no desenvolvimento econômico. 

Diretrizes: 
1. Avaliar as possibilidades e condições para a estruturação de planejamento 
do anel rodoviário. 
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2.   Viabilizar estudo e planejamento em parceria com os órgãos responsáveis, 
para reorganização de  trânsito, tráfego e estacionamento em perímetro 
urbano. 

3. Articular ações, em parcerias com os governos estadual e federal, para a 
conservação, sinalização, ensaibramento, manutenção e abertura de novas 
estradas, a fim de facilitar o escoamento de produtos e mercadorias e 
permitir a segurança de fluxo.  

4. Analisar as atuais condições das vias de transição de pedestres dentro do 
município, observando as normas de acessibilidade, especialmente às pessoas 
com dificuldade de locomoção e à segurança, além de trajetos adequados 
àqueles que praticam caminhadas e cooper. 

5. Desenvolver estudos para possíveis ações que favoreçam a prática do 
ciclismo dentro do município, primando pela segurança daqueles que utilizam 
como meio de locomoção ou como prática esportiva, bem como a segurança 
destes e de pedestres que transitam no local ou em suas proximidades.  

 

 

 

Espera Feliz, setembro de 2020 

 

 

Edmar Lanes 
Candidato a Prefeito/PTB 

 

 

Aquiles de Oliveira 
Candidato a Vice/DEMOCRATAS 
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