
 

PROPOSTA DE GOVERNO  

  

PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS CANDIDATOS A  

PREFEITO ADRIAN CARLOS OLIVEIRA SILVA E VICE PREFEITO JOSÉ FRANSCISCO 

FERRAZ  

COLIGAÇÃO:   “O SONHO NÃO ACABOU”  

- PDT- 

  

  

 Apresentação:    

 In memoriam de nosso Prefeito Eleito Dr. Maurélio Carlos, e levando em 

consideração todo o seu legado e seu amor por Espera Feliz, o Partido 

Democrático Trabalhista, vem concorrer as eleições Suplementares de 2.021, com 

o slogan “O Sonho não Acabou”, remetendo e reafirmando seu compromisso com 

toda população Esperafeliscense.    

 Através deste Plano de Governo, Adrian e José Franscisco, apresentam as 

principais propostas para a Administração Municipal no período de 2.021 a 2.024, 

e para tanto, pedem a confiança, o apoio e voto da população esperafelicense.  

 Esta Proposta de Governo visa o desenvolvimento social e econômico, urbano e 

rural de nosso Município e apresenta em linhas gerais um programa 

administrativo que não se configura como uma ideia acabada ou imposta, 

estando aberto à outras contribuições que possam surgir ao longo da caminhada, 

podendo sofrer alterações, pois Adrian e José Franscisco terão a oportunidade de 

conversar, ouvir e construir com a população um Programa de governo que 

realmente atendam ao nosso povo.  

   

   

  

  

- AGRICULTURA  



 

- Incentivar o aumento da produção e redução de custos das atividades 

agropecuárias existentes no município:  

- Realizar palestras nas diversas comunidades rurais, com os mais variados temas 

relacionados à produção agropecuária, abordando tanto aspectos técnicos, como 

os aspectos gerenciais, que é gargalo para a produção.  

-Incentivar a implantação de novas culturas agrícolas, a fim de diversificar a renda 

da empresa rural:  

- Incentivar a produção de hortaliças em geral, fazendo a distribuição gratuita, 

através Secretaria de Agricultura, de sementes de qualidade, com orientação 

técnica acerca do cultivo das mesmas.  

- Incentivar o plantio de plantas de ciclo perene nos carreadores das lavouras de 

café (por exemplo: abacateiro)  

- Incentivar a fruticultura nas propriedades rurais  

- Auxiliar aos produtores na busca de mercado consumidor, para escoamento da 

produção alcançada.  

- Valorizar ainda mais a produção cafeeira, através de incentivo à participação em 

concursos, capacitações e Fomentando a criação da “Associação dos Produtores 

de Cafés Especiais de Espera Feliz” 

- DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

- Compromisso com o direito de todos a Assistência Social como política pública é 

direito social que ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, 

nossa proposta de governo é continuar fazendo valer o que preconiza essa 

importante política, sendo o acesso e a garantia de direitos, acolhida e 

atendimento humanizado a todas as famílias/indivíduos que dela necessitam.  

- O trabalho é e continuará pautado em ações legais em consonância com os 

planos, serviços e programas do Governo Federal e Estadual, que estabeleçam 

definitivamente uma política pública séria, com ações compartilhadas, que 

represente um grande salto na qualidade e autonomia de vida da população 

esperafelicense.   

Gestão:  

- Realizar atendimentos em geral do Cadastro Único nas zonas rurais, em parceria 

com as Unidades Básicas de Saúde;  



-  

Promover cursos profissionalizantes para capacitação de jovens e adolescentes 

ao mercado de trabalho, em parceria com CMDCA e PETI;  

- Criar o Conselho Municipal do Idoso e Fundo Municipal do Idoso, ampliando o 

direito e a Política Pública dos mesmos;  

- Realizar articulação para promover em parceria com empresas públicas e privadas 

cursos profissionalizantes para os usuários do Programa Bolsa Família;   

- Capacitar de forma continuada e permanente os profissionais do SUAS para 

aprimorar a execução de serviços, programas e projetos;   

- Estabelecer parceria com as OSC (Organização Sociedade Civil), por meio de 

chamamento público para fomentar as ações de assistência social (acolhimento 

para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos; Centro- Dia, Associações de 

bairros e religiosas);  

- Fortalecer e Aprimorar o Controle Social (Conselhos Setoriais) no município e 

propiciar capacitação dos conselheiros;  

- Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços dos Conselhos 

Tutelares, através de capacitação continuada e estrutura adequada para 

desenvolvimento de suas funções.  

  

Proteção Social Básica – CRAS:  

- Ampliar o serviço dos CRAS’s nas Comunidades Rurais - (CRAS Itinerante);  

- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda, 

documentos pessoais e serviços socioassistenciais;  

- Fortalecer as atividades coletivas em todas as faixas etárias de forma recreativa e 

socioeducativa através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  

- Assegurar a segurança alimentar e nutricional, promovendo em parceria com 

Secretaria de Agricultura o Programa Horta em Casa (hortas verticais, hortas em 

garrafas pets, entre outros);  

- Promover continuamente em parceria com diversas Secretarias municipais e 

demais órgãos campanhas preventivas (Abuso sexual contra criança e 

adolescente, violência contra mulher, prevenção ao suicídio, direitos do idoso, 

combate ao trabalho infantil, inclusão dos portadores de deficiência, combate a 

todas as formas de preconceito, etc);  

  

Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS: 



- 

 Promover atividades em grupo da população assistida;  

- Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra as mulheres;  

- Assegurar atendimento e atividades direcionadas a população de rua para 

fortalecer vínculos que oportunizem a construção de um novo projeto de vida;  

- Intensificar serviços de abordagem sociais nas ruas;  

- Prevenir a ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento, 

situações de violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo 

trabalho de caráter preventivo junto aos usuários (campanhas);  

Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviços de Acolhimento:   

- Reduzir e prevenir situações de isolamento social e de acolhimento institucional; 

- Garantir e ampliar as parcerias (convênios) com as unidades de acolhimentos 

existente no município;   

- Ofertar proteção e moradia provisória para público em situação de risco social 

e/ou com vínculos familiares rompidos;  

- Pactuar fluxos e protocolos no que se refere aos encaminhamentos para os 

serviços de acolhimento e o acompanhamento dos casos;  

- Qualificar os profissionais para atender as demandas existentes;  

- Promover monitoramento e apoio as entidades, por meio da vigilância 

socioassistencial.   

  

- EDUCAÇÃO E CULTURA   

  

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem como missão oferecer uma 

educação embasada na formação de cidadãos críticos, capazes de atuar como 

agentes transformadores da realidade em que está inserido, garantindo uma base 

de conhecimento pautado no respeito às diferenças, na solidariedade, no senso 

crítico, moral e cooperativo incentivando os educandos na construção de uma 

sociedade igualitária.  

- Revisão e discussão com os profissionais da educação sobre a implantação de 

políticas públicas de capacitação, valorização profissional e Plano de Carreira do 

Magistério;   



-  

Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 

creches;   

- Implementar políticas públicas voltadas em garantir o “acesso, permanência, 

qualidade e inclusão” escolar de todos os cidadãos deste município;  

- Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam de suas 

residências até a escola, proporcionando maior comodidade para os mesmos;  

- Realização de cursos de formação continuada para os professores;   

- Projetos de intensificação de melhoria da educação básica,   

- Implantação do Programa de Informática nas escolas;  

- Fomentar a escola em tempo integral, envolvendo o conteúdo curricular básico e 

outras atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante, esporte e 

cultura.   

- Ampliar o número de vagas para educação infantil;   

- Garantir que pelo menos 90% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas;   

- Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo organizar e 

integrar os processos educacionais em Espera Feliz, analisando propostas, 

planejando, junto aos líderes escolares, projetos e planos de ação para o 

desenvolvimento educacional;   

- Buscar parcerias e dar ênfase aos projetos de cursos de capacitação continuada 

dos profissionais da educação, bem como focar sempre na valorização profissional 

da classe e qualidade do ensino nas escolas;  

- Promover campanhas, premiações e concursos que incentivem a leitura e o uso 

mais frequente da biblioteca e dos sites de pesquisa;  

- Assegurar sempre a merenda de excelente qualidade, servida através da aquisição 

de produtos de primeira linha direto do produtor rural e constante capacitação 

dos profissionais que preparam os alimentos;  

-Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando profissionais específicos para 

as escolas e creches municipais.  

- Incentivar a cultura regional através de eventos como: aulas de música, pintura, 

teatro, capoeira, entre outros;  



- 

Implantar no calendário cultural do município a “Semana da Cultura Regional”, 

propiciando aos nossos munícipes o contato e apreciação das manifestações 

populares que fazem parte de nossas raízes, como: sanfona, humor, teatro, 

violeiros, festival de quadrilhas, músicas, poesia, capoeira, etc.;  

- Continuar apoiando todas as práticas culturais como: manutenção da Banda 

Musical Municipal Pedro Bernardes da Veiga, fanfarra Altivo Leopoldino de Souza, 

quadrilhas juninas, feiras de culinária e apresentações artísticas, carnaval, festa 

natalina, festa do aniversário da cidade e festas religiosas;  

- Viabilizar processo para tombamento do prédio da rodoviária, a fim de preservar 

a história desse bem cultural;  

- MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  

- Dar continuidade ao projeto de “Educação Ambiental + Verde” que atende todas 

as escolas públicas do município, incentivando a preservação do meio ambiente 

através de práticas agrícolas sustentáveis, proteção de nascentes e implantação 

de fossas ecológicas na zona rural.   

- Equipar a secretaria de meio ambiente proporcionando melhor capacidade de 

atuar preventivamente nas demandas de nosso município incluindo nossas duas 

áreas de proteção ambiental (APA de Alto Taboão e APA da Serra da Vargem 

Alegre), fornecendo subsídios que possibilitem minimizar os danos ambientais de 

nossa região. Fortalecer o conselho municipal de meio ambiente (COMDEMA), 

permitindo que o mesmo seja atuante através de uma parceria sólida com a 

secretaria.   

- Buscar recursos federais e estaduais que viabilizem a implantação do sistema de 

tratamento de esgoto previsto em nosso plano de saneamento básico que é 

fundamental para melhorar a qualidade de água de nossa cidade e também da 

saúde de nossa população.   

  

- Aprimorar o Atendimento da Defesa Civil. buscando recursos federais e estaduais 

para aquisição de carro, barco e equipamentos que possibilitem o melhor 

atendimento humanitário às famílias atingidas em casos de deslizamento ou 

inundação em nosso município. Incluir na equipe um profissional de engenharia 

capacitado para agilizar os processos de vistorias nos imóveis e nas áreas de risco. 

Promover reuniões periódicas de treinamento sobre resposta em casos de 

desastres, com a atualização e melhorias do plano de contingência.  



-  

Fortalecer o conhecimento técnico da equipe, promovendo treinamentos em 

defesa civil que permitam a equipe reconhecer e atuar de maneira mais eficiente 

nas demandas em nosso município. 

-Buscar junto aos governos Estaduais e Federais, recursos para realizar o 

Desassoreamento do Rio São João, e concretizar um trabalho de Estudo e 

pesquisas, junto as cidades das cabeceiras do leito do rio, para efetivar medidas 

que venham diminuir os estragos causados por cheias e enchentes. 

 

 

   

- TURISMO E EVENTOS.  

- Incentivo econômicos para instalação de empresas ligadas ao setor turístico. - 

Realizar feiras e exposições de produtos artesanais e ainda valorizar a produção 

de alimentos artesanais e primários do município.  

Buscar junto aos órgãos competentes a disponibilização de rede Wi-Fi nos 

principais pontos turísticos.  

Estimular o Conselho Municipal de Turismo a uma maior participação.  

Sinalização dos atrativos turísticos com placas e melhoramento dos acessos – 

Cidade e Zona Rural.  

Promover o marketing e a propaganda do turismo de Espera Feliz, dando destaque 

aos cafés especiais e aos atrativos naturais.  

Promoção de eventos como CarnaFeliz, Festa do Trabalho - Paraíso, ExpoFeliz, 

Festa do aniversário da cidade, Reveillon, dentre outros eventos culturais.  

Buscar recursos para compra de um carro que contribua com o trabalho da 

secretaria de turismo do município.  



- 

Incentivar as empresas ligadas as atividades turísticas a se cadastrarem no 

CADASTUR.  

Buscar recursos para construção de uma nova rodoviária e no lugar da atual 

rodoviária (antiga estação ferroviária) instalar um Centro de Cultura e Turismo, a 

Casa do Artesão, a Secretaria de Turismo e Eventos e o Centro de apoio e de 

informação aos Turistas, sala de multimídia, museu municipal e anfiteatro; Buscar 

parcerias para promover cursos e palestras para as empresas do ramo turístico.  

Realizar sempre que possível uma pesquisa de qualidade dos serviços turísticos 

prestados no município. 



 

ede uma parceria público – privadade uma rota de Cicloturismo Rural, no qual os 

turistas ciclistas irão passear de bicicleta conhecendo os pontos turísticos rurais do 

Município.  

Aquisição de um vagão de trem para ser colocado no centro da cidade, para servir 

de cafeteria tipicamente mineira e centro de informação turística, em parceria com 

a iniciativa privada  

- ESPORTE E LAZER  

Programa Esportivo tem como objetivo oferecer aos munícipes em idade escolar 

(especialmente os da rede pública de ensino) a oportunidade de participar das 

atividades esportivas e de lazer, visando facilitar a inclusão socioeducativa, 

promover a saúde e a qualidade de vida, fomentar a prática esportiva, aprimorar a 

integração entre as faixas etárias, descobrir novos talentos, além de possibilitar a 

reconstrução dos vínculos familiares e comunitários.  

  

- Promover o Circuito Esportivo ou seja um programa que envolve crianças na faixa 

etária de 10 a 17 anos, contemplando as modalidades coletivas mais tradicionais 

do esporte: Basquete, Voleibol, Handebol e Futsal, tanto no Masculino, quanto 

no Feminino.  

Proporcionar aos idosos benefícios na qualidade de vida, tanto no aspecto físico, 

como no psicossocial, tendo como objetivo promover atividades físicas e de lazer 

com caráter lúdico, proporcionando qualidade de vida aos idosos de nossa Cidade  

- Buscar recursos junto aos governo Estadual e Federal objetivando a construção 

de um Complexo Esportivo dentro da área de lazer com quadra coberta, campo 

socyet  de grama sintética, quadra de área para vôlei e futevôlei.  

- Promover Escolinha de futebol com crianças de 10 a 15 anos, tanto no Masculino, 

quanto no Feminino.  

- Promover Escola de futsal com criança de 05 a 10 anos, tanto no Masculino, 

quanto no Feminino.  

- Promover a Escolinha de voleibol com crianças entre 10 a 15 anos, tanto no 

Masculino, quanto no Feminino  



 

- Promover eventos esportivos como campeonatos e torneios atingindo todas as 

modalidades esportiva tradicionais de nosso município.  

- Incentivar e promover as diversas modalidades de esporte, como: atletismo, bike, 

skate, Karatê e etc.;  

  

- Valorização e manutenção dos campos de futebol e quadras poliesportivas nas 

comunidades rurais.  

  

- SAÚDE  

  

- A melhoria nos serviços públicos passa obrigatoriamente pela humanização do 

atendimento desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento 

médico. Nossa proposta será aperfeiçoar os serviços ofertados pelos servidores da 

área de saúde;  

- Adequar o número de Equipes de Saúde da Família, favorecendo o atendimento à 

população;  

- Definir a Relação Municipal de medicamentos, para garantir a adequada assistência 

farmacêutica;  

- Buscar recursos para aquisição de aparelhos utilizados no diagnóstico de doenças;  

- Ampliar as ações de saúde na zona rural;  

- Manter convênio para o atendimento de pronto socorro com o Hospital de Espera  
Feliz;  

- Promover a informatização do sistema de saúde, principalmente visando acelerar a 

marcação de consultas e exames;  

- Manutenção e ampliação do CEO, coma a implementação do tratamento ortodôntico 

para pacientes sem condições para arcar com tais despesas.  

  

- OBRAS E INFRAESTRUTURA  

- Buscar juntos aos governos Estadual e Federal a liberação de recursos para 

calçamento das ruas ainda sem pavimentação e para a construção do anel rodoviário, 

melhorando o trânsito na cidade;  

- Realizar obras de saneamento básico necessárias (esgoto, agua, dentre outras) com 

objetivo de cumprir o proposto no Plano de Saneamento Básico Municipal;  



 

- Ampliar a rede de iluminação pública, garantindo a melhoria das ruas mal iluminadas 

para favorecer a segurança dos moradores, com iluminação de “led” onde ainda não 

foi implantado;  

- Buscar recursos junto aos governos Estaduais e Federais para melhoria e construção 

de quadras esportivas nos bairros e nas comunidades rurais;  

- Construção de uma nova Rodoviária, devido o crescimento do município e 

consequente número de usuário que utilizam o transporte rodoviário via ônibus; 

- Buscar junto ao Governo Federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional, 

recursos para construção e reforma de pontes, na área urbana e rural, de forma que 

as mesmas obedeçam os padrões de segurança vigentes. 

- Atender a demanda de utilização de energia elétrica em unidades do Setor Público, e 

seguindo a sugestão de munícipes, viabilizar a elaboração de um projeto para 

construção de uma mini-usina solar, gerando economia de recursos.  

  

Adrian Carlos Oliveira Silva e José Franscisco Ferraz Candidatos 

a Prefeito e Vice  


