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Coragem para reconstruir 

 
 

1- Governança: 

 

⮚ Chegar com liberdade de ação ao governo e implantar as reformas necessárias para 

otimizar os gastos e melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

⮚ Debater com a população através de plenárias,as prioridades na aplicação dos 
recursos,visando fazer obras curto,médio é  longo prazo que atenda as necessidades 

da população.  

 

⮚ Livre, com coragem e moral para honrar a transparência de gastos e das ações 

públicas; 

 

⮚ Sem compromissos prévios, sem concessões fatais que inibam a eficácia da gestão. 

 

2- Estratégias: 

a) Administrativas e Financeiras: 

⮚ Implantar a Qualidade na prestação dos serviços públicos para racionalizar a gestão; 

 

⮚ Indicar Secretários e Titulares com formação e experiência na área, livre de amarras 
políticas, com perfil técnico;  

 

⮚  Valorizar o Servidor comprometido; 

 
⮚ Reduzir os gastos públicos através das parcerias Público-Privadas e Sociais; 

 
⮚ Aumentar o investimento próprio; 

 

b) Sociais: 

⮚ Priorizar a educação integral, a qualificação humana, cidadã e profissional com foco 

no empreendedorismo e na atração e manutenção dos investimentos privados e 
públicos; 

 

⮚ Priorizar a saúde preventiva; praticar a saúde integral, curativa, com o resgate das 
práticas integrativas complementares com ênfase à prevenção e a cura; 

 

c) Políticas: 

 
⮚ Manter o diálogo com a Câmara Municipal, Partidos Políticos, Sociedade Organizada 

nos seus diversos segmentos; 

 

d) Territoriais: 
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⮚ Melhorar a infraestrutura urbana e rural: mobilidade urbana, rural, saneamento 

básico, coleta de lixo; 

 

⮚ Resgatar os espaços públicos através de design alinhado aos valores e à estética da 

base local como símbolo de pertencimento e cidadania visando reduzir a violência; 

 
e) Sustentabilidade: 

 

⮚ Aplicar em Projetos e Obras o uso da Tecnologia apropriada: escuta comunitária e 
soluções alinhadas à sabedoria popular da comunidade beneficiada e otimizar os 

gastos pela prática das parcerias público sociais; 

 
⮚ Alinhar as iniciativas de desenvolvimento e empreendedorismo aos princípios da 

Economia Criativa. 

 

 
3- Metas . 

 

⮚ Fazer Espera Feliz se tornar uma cidade modelo. 
 

⮚ Fazer a Saúde da cidade de Espera Feliz funcione para que possamos atender a todos 

com atendimento de qualidade. 
 

4- Ações: 

 

4.1 Governo: 
 

a) Alinhar, com os Vereadores, as prioridades comunitárias legítimas; 

 
 

Comunicação: 

 
a) Prestar as Contas e Resultados das ações públicas aos segmentos sociais organizados 

e disponibilizar o acesso pelo Portal da Transparência, como estabelecido legalmente; 

 

b) Prover o acesso à Internet nas escolas urbanas, rurais e nos ambientes de diálogo 
com os cidadãos; 

 

c) Valorizar a Mídia local. 

 

 
 Recursos Humanos e Qualidade da Gestão: 

 

a) Implementar a Qualidade dos Processos Internos alinhada às competências e talentos;  

 
b) Valorizar os Servidores Comprometidos.  

 

 
Administração: 

 

a) Racionalizar a Estrutura Orgânica e compatibilizar com os limites da Receita e 
aumentar os investimentos com as economias de gastos de custeio; 
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b) Implementar a Qualidade nos Processos Licitatórios pela transparência e auditagem 

por Equipe representativa dos segmentos comunitários qualificados e interessados; 
 

 

4.2 Finanças 

 
 Planejamento: 

 

a) Fortalecer o Escritório de Projetos e Gerenciamento para a obtenção de financiamentos 
públicos estadual e federal e fomentar as parcerias de investimento público privados e 

público sociais, focadas na Saúde, Educação, Tecnologia, Desenvolvimento Rural e Turismo; 

 
b) Avaliar e alinhar mensalmente: Indicadores Metas, Situação Orçamentária e 

Financeira, com os Titulares e realinhar as ações e prioridades e otimizar os gastos públicos.  
 

c) Diligenciar os Projetos em execução; 

 

 
4.3 Economia: 

 

 Desenvolvimento Econômico: 
 

 
a) Estimular as iniciativas empreendedoras da Base Local, através do Microcrédito e à 

formação profissionalizante para a renda; 

 

b) Usar o poder de compra institucional como incentivo ao empreendedorismo local e 
desburocratizar para micros, pequenas e médias empresas, empreendedor individual. 

Implantar a abertura de empresas via internet; 
 

c) Diminuir burocracia nas repartições públicas para emissão de alvarás, licenças de 

operações;  
 

 Turismo: 

 
a) Fazer Espera Feliz entrar realmente na rota do turismo; 

 

b) Implementar o empreendedorismo para a renda rural via Turismo Ecológico, 
alimentação e hospedagem na roça e a renda urbana via atividades turísticas; 

 

c) Fomentar a criação de estrutura para atendimentos em locais turísticos ; 
 

d) Implantar o Calendário Turístico/Cultural, com as principais festas do município ; 

 
 

 Desenvolvimento Rural: 

 
a) Apoiar a geração de renda através do empreendedorismo: treinamento de gestão, 

microcrédito e certificações para disputar as licitações municipais; 
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b) Realizar o Fórum de Desenvolvimento Rural para a escuta e escolha participativa das 

prioridades de empreendedorismo, geração de renda, diversificação da produção sustentável 
; 

 

c) Orientar produtores quanto às possibilidades de crédito e captação de verbas junto 

aos Governos Estadual e Federal; 

 

d) Fomentar as feiras livres e regulamentar os espaços para o mercado do produtor rural; 

 

e) Fomentar o alinhamento de produção com a merenda escolar; 

 

f) Estimular o empreendedorismo para o beneficiamento da produção 

com objetivo de agregar valor aos produtos  atendendo aos padrões de qualidade exigidos 

pelo consumidor, Economia Criativa; 

 

g) Formatar e implementar o Calendário de Feiras para comercialização de animais e 
produtos agropecuários (cavalgadas). 

 

a. Território: 
 

Meio Ambiente: 

  
 

a) Participar ativamente dos Comitês de Bacias Hidrográficas e dos Fóruns Estadual e 

Nacional de Meio Ambiente. 
 

b) Elaborar o plano de manejo e georreferenciar as áreas das unidades de conservação 

do município; 
 

c) Implantar, via parcerias público privadas e sociais, os projetos de educação ambiental 
visando a melhoria da qualidade de vida da população; 

 

 

d) Implantar programa de saneamento rural, incluindo a coleta de lixo; 
 

e) Criar uma usina de reciclagem e um aterro sanitário ; 
 

Obras: 

 
a) Ponte seca dos lados do pontilhão para aumentar a vazão de água ; 

 

b) Dragar os rios  no curso que corta a cidade mas se preocupando em em criar barreiras 

físicas fora da cidade para que o rio só ganhe velocidade dentro da cidade de Espera Feliz ; 
 

c) Fazer muros de contenção nas laterais do rio que corta a cidade de Espera Feliz; 

 
d) Se necessário for criar barragens ao longo dos rios para controlar o fluxo da água que 

vai chegar em Espera Feliz ; 
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e) Buscar junto ao órgãos competentes a melhor forma de fazer o anel rodoviário  para 

tirar o trânsito  pesado do centro da cidade; 
 

f) Urbanizar as comunidades rurais e dotá-las de equipamentos de lazer e esporte; 

 

 Desenvolvimento Urbano: 
 

 

a) Dotar a área urbana de design e postura para a harmonização da estética de 
pertencimento cidadão, assim revitalizar o visual para a atração turística, com o uso de 

incentivo fiscal de IPTU e das parcerias público privadas e sociais;   

 
b) Incentivar as pessoas a plantar e cuidar das árvores e flores já existentes em nossa 

cidade ,visando uma qualidade de vida melhor em nossa cidade; 

                   

c) Discutir e promover a acessibilidade urbana,adaptação e implantação de 
calçadas,comércios e ambientes públicos a acessibilidade a pessoas com necessidades 

especiais; 
 

d) Regularizar a situação dos loteamentos e imóveis da cidade; 
 

e) Promover a urbanização das ruas ainda não urbanizadas; 

 
f) Buscar parceria públicas privadas visando criar tratamento de esgoto da cidade ; 

 

4.5 Social:                                                   
 

Criar e emplementar espaços  de convivência  nos bairros e distritos. 

 Cultura: 
 

a) Valorizar as Artes e os Artistas de Espera Feliz ;  

 
 

 

b) Ampliar as ações/projetos culturais para além do centro, para todos Bairros, Distritos e 

Comunidades Rurais. 
 

 
 

 Educação:  

 
 

  

a) Adotar critérios técnicos para escolha do Secretário de Educação, proporcionando 

autonomia ao Secretário para gerir os recursos sem aparelhamento político; 
 

b) Oferecer a Educação integral humanista, para a empregabilidade, empreendedorismo e 

renda, com o uso da Rede Profissionalizante existente (SENAI, SENAC, SENAR, SEBRAE. 
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c) Efetuar a Auditoria Qualitativa - implantação de um sistema municipal externo de 

avaliação do desempenho de alunos, professores e diretores, capaz de fomentar nas 
escolas uma interpelação sistemática sobre a qualidade de suas práticas e dos seus 
resultados; 

 

d) Identificar e combater fraquezas, mapeando e ajudando as escolas que enfrentam maior 
dificuldade para atingir os objetivos definidos para a rede; 

 

e) Programa Escola Segura: câmeras, combate às drogas e vigilância nas escolas; 

 

f) Celebrar parcerias público privadas para construção e manutenção de escolas e creches 
municipais;  

 

g) Promover a inclusão digital, com democratização do acesso à internet e incorporação da 
tecnologia no planejamento pedagógico das escolas; 

 

h) Ver junto aos órgãos competente a possibilidade de conclusão da creche no bairro Santa 
Inês; 

 

Saúde . 
 

 

 
a) Priorizar a atenção básica de saúde, com investimentos e melhoria da gestão dos PSF 's, 

onde devem ser resolvidas cerca de 80% dos problemas.  

 
b) Promover o equilíbrio econômico-financeiro dos hospitais, a fim de garantir o bom 

funcionamento do Sistema Municipal de Saúde, notadamente atenção primária e 

secundária, garantindo a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde; 
 

c) Interligar os PSFs digitalmente e implantar o prontuário eletrônico, regionalmente 

alinhado para o reconhecimento da demanda real; 
 

 Desenvolvimento Social 
 

a) Implantar os Espaços da Cidadania nos Bairros, Distritos e Vilas (Centros Comunitários) 

e preferenciar o uso dos existentes para o atendimento local;  

 
b) Firmar parcerias com Organizações Civis (ex.: APAE) que desenvolvem trabalhos e 

projetos sociais já reconhecidas pela Sociedade; 

 
 
 

c) Apoiar às Associações Comunitárias urbanas e rurais, legalizar a atuação, fortalecer as 

lideranças locais, legitimar através das alternâncias de poder e da capacitação; 
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 Esporte e Lazer 

 
a) Incentivar as parcerias público sociais para a promoção do Carnaval – incentivar a 

formação de blocos, escolas de samba e a realização de bailes carnavalescos; 

 

b) Intensificar o apoio às equipes pa 
 

c) Apoiar a formação de núcleos esportivos nos bairros e distritos, incentivar torneios 
(Clubes e Associações Comunitárias), apoiar os mais diversos tipos segmentos do 

esporte;  
 

d) Recuperar as quadras e ginásios dos bairros e distritos, reformar os campos de futebol, 

rever permissões de uso em espaços esportivos;  
 

e) Preparar o parque de exposição para eventos esportivos; incentivar os esportes 

alternativos (caminhadas, rapel, motociclismo, ciclismo, corrida de rua, gincanas); 
adequação da rampa de voo livre; apoio ao Clube do cavalo. 

 

f) Incentivar projetos da área de lazer que contemplem ações integradoras com a cultura e 

o turismo; 

 
g) Incentivar eventos regionais ; 
 


