
PROPOSTA DE GOVERNO – OZIEL E SR EDINHO 
 

No meu governo, pretendo investir em políticas de gestão ambiental para o município. 

Com isso, inverter o modelo tradicional do desenvolvimento desprovido de processos 

de sustentabilidade ambiental.  

Pensando nisso, trabalharemos para implementar as seguintes ações: 

 

1. Regulamentação de aterro controlado de acordo com as normas ambientais 

vigentes, a fim de evitar a exposição de lixo e contaminação de solo e lenções freáticos. 

2. Criação de uma usina de reciclagem de lixo regional, para minimizar os impactos 

ambientais provocados pelos resíduo sólido urbano e rural. 

3. Criação de usina para triagem de resíduos orgânicos e implementação de 

compostagem destes resíduos, para a produção de adubo orgânico que será utilizado 

na   jardinagem da cidade. 

4- Criação de programas para a implementação de coleta seletiva do lixo. 

5-  Elaboração de programas apoio e incentivo aos catadores de material reciclável. 

6-  Criação do programa “Conhecendo o Campo”, através de sinalização de áreas 

protegidas e pontos de relevância ambiental no município.  

7 – Criação de programas para a manutenção e paisagismo de praças do município. 

8- Criação de uma política de Educação Ambiental para as escolas. 

9-  Viabilização de ações para paisagismo urbano e rural. 

10 – Estabelecimento e fortalecimento de parcerias com universidades e instituições, 

para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a questões ambientais do 

município. 

11 – Criação programas para o incentivar de saneamento básico rural. 

12 – Implementação de programas de recuperação e preservação de nascentes. 

 

TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LASER 

 

Se me concederem a oportunidade de ser prefeita, no meu governo iremos 

desenvolver propostas nestes setores que proporcionarão o desenvolvimento turístico 

do município, e aos Esperafelizceses uma vida saudável e comprometida com o resgate 

cultural do que foi construído ao longo da história de Espera Feliz.  Nossas ações terão 

como diretrizes:   

1- Incentivar a prática de todas as modalidades esportivas. 

2- Apoiar os eventos esportivos e culturais realizados em nosso município. 

3- Criar de uma liga esportiva no município. 



4- Reformar o campo do estádio municipal. 

5- Fortalecer o campeonato de futebol rural. 

6-  Reformas as quadras esportivas do município. 

7- Incentivas a prática esportivas nas comunidades rurais. 

8- Criação e divulgação de roteiros turísticos (ecoturismo e turismo rural) no 

município. 

9- Incentivar o desenvolvimento de práticas do turismo rural no município. 

10- Promover capacitações sobre atividades turísticas para a população e 

estabelecimentos. 

11- Implantação de um centro de informações turísticas. 

12- Reimplantação da “Casa da Cultura” para realização de atividades culturais, 

como exposições, feiras, saraus, oficinas e aulas de dança, teatro, música entre outras. 

13- Criação de um espaço cultural da juventude. 

14- Organização de um circuito cultural no município. 

15- Criação de um Festival Junino no município abrangendo a área urbana e rural. 

16-  Realização de festivais de música e cinema nas praças. 

17- Resgate do festival de “Teatro de rua Stenio Garcia”. 

18- Implementação da Casa do Artesão. 

19- Regaste da história da cidade e criação de um memorial sobre a antiga da 

estrada de ferro que originou o nosso município. 

20-  Realização de atividades culturais aos sábados na feira dos produtores. 

21- Realização de festivais gastronômicos no município. 

22- Relocação ou adequação do Parque de Exposições da cidade. 

23- Reestruturação do Carnaval Esperafelizcense. 

 

Se me concederem a oportunidade de ser prefeita, no meu governo iremos 

desenvolver propostas nestes setores que proporcionarão o desenvolvimento turístico 

do município, e aos Esperafelizcenses uma vida saudável e comprometida com o 

resgate cultural do que foi construído ao longo da história de Espera Feliz.  Nossas 

ações terão como diretrizes:   

 

ESPORTE E LAZER 

 

1- Incentivar a prática de todas as modalidades esportivas. 

2- Apoiar os eventos esportivos e culturais realizados em nosso município. 

3- Criar de uma liga esportiva no município. 

4- Fortalecer o campeonato de futebol rural. 



5-  Reformas as quadras esportivas do município. 

6- Incentivar a prática esportivas nas comunidades rurais. 

7- Incentivar a prática de atividades físicas nos diferentes bairros da cidade e na 

zona rural 

8- Viabilizar ações para estimular a prática de diferentes esportes para as crianças 

e adolescentes no município, especialmente nos bairros mais vulneráveis. 

9- Otimizar o uso da Área de Lazer, através do desenvolvimento de atividades 

esportivas, escolas de esportes e outras atividades físicas para todas as faixas etárias. 

10- Criar pistas de caminhada na beira rio e trilhas em áreas verdes próximas ao 

município. 

 

TURISMO 

 

1- Mapeamento e diagnóstico do potencial turístico local para elaboração de um 

plano municipal de desenvolvimento turístico sustentável. 

2- Implantação de um centro de informações turísticas. 

3- Criação, implantação e divulgação de roteiros   de ecoturismo e turismo rural. 

4- Criação, implantação e divulgação de roteiros e festivais gastronômicos. 

5- Capacitação de empreendimentos turísticos preparando-os para a cultura do 

associativismo e arranjos produtivos no setor. 

6- Incentivar o desenvolvimento de práticas do turismo rural no município, visando 

criar alternativas de renda para as propriedades rurais. 

7- Melhorar a infraestrutura nas áreas de interesse turístico com recursos públicos 

e privados. 

8- Ampliar e garantir a coleta de lixo nas áreas turísticas 

9- Sinalizar roteiros, atrativos turísticos e culturais   

10- Elaborar e implementar ações para o desenvolvimento turístico sustentável em 

diferentes regiões do município. 

11- Capacitação de guias turísticos  

12- Capacitar a população local para empreender e investir em atividades turísticas 

visando criar alternativas para a melhoria da geração de renda. 

13- Criar estratégias para valorização, criação e divulgação de rotas dos cafés 

especiais no município.  

14- Incentivar e apoiar a criação de empreendimentos turísticos ao longo da estrada 

de acesso ao Parque Nacional do Caparaó no município, a fim de gerar alternativas de 

renda para a população local e diminuir os impactos no Parque.  



15- Criação de uma rota turística e cultural envolvendo as áreas da antiga linha de 

trem no município. 

 

 

 

CULTURA 

 

1- Implementação da Casa do Artesão. 

2- Criação de um espaço cultural para a juventude  

3- Reimplantação da “Casa da Cultura” para realização de atividades culturais, 

como exposições, feiras, saraus, oficinas e aulas de dança, teatro, música entre outras. 

4- Organização de um circuito cultural no município. 

5- Criação de um Festival Junino no município abrangendo a área urbana e rural. 

6-  Realização de festivais de música e cinema nas praças. 

7- Resgate do festival de “Teatro de rua Stenio Garcia”. 

8- Regaste da história da cidade e criação de um memorial, na estrutura da atual 

rodoviária, sobre a antiga da estrada de ferro que originou o nosso município. 

9-  Realização de atividades culturais aos sábados na feira dos produtores. 

10- Realização de festivais gastronômicos no município. 

11- Relocação ou adequação do Parque de Exposições da cidade. 

12- Reestruturação do Carnaval Esperafelizcense.  

13- Promover feiras literárias 

14- Incentivar as manifestações culturais afrodescendente 

15- Criar programa de incentivo à leitura e apoio a novos escritores no município 

 

PROPOSTA PARA A MELHOR IDADE 

 

Na minha gestão irei priorizar ações para a Melhor Idade, a fim de promover uma 

melhor qualidade de vida, independência e autonomia para os idosos. Deste modo 

proponho as seguintes ações:  

1- Fortalecer a Política de atenção à saúde do idoso; 

2- Expandir as condições de utilização pelos idosos, dos espações existentes, com 

oferta de serviço e atividades de convivência, incluindo atendimento específico aos 

que estão em situação de vulnerabilidade. 

3- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às 

suas necessidade e direitos. 

4- Promover orientações sobre saúde, alimentação e práticas de atividades físicas. 



5- Realização de oficinas de dança, teatro, música e artesanato. 

6- Definir alternativas de atenção à saúde do idoso na rede pública de serviços 

ambulatoriais e hospitalares, com atendimento integral e definição de programas 

preventivos. 

7-  Incentivar e apoiar a realização de eventos na área do idoso;  

8- Mobilizar os Conselhos Municipais, com o Conselho Estadual, Nacional e órgãos 

não governamentais que tenham atuação na área do idoso, a fim de garantir a defesa 

do direito dos idosos. 

9- Criar programas educativos, principalmente nos meios de comunicação do 

município, visando informar a população sobre o processo de envelhecimento, direitos 

sociais e previdenciários.  

10- Desenvolver programas de atividades físicas dirigidas ao idoso, 

 

PROPOSTAS DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AOS ANIMAIS 

 

Como defensora dos animais, sei da importância e necessidade da criação e 

desenvolvimento de políticas públicas para essa causa. Na minha gestão, pretendo 

estabelecer as seguintes ações:  

  

1- Instituir uma Coordenadoria Municipal de Proteção Animal 

2- Organizar centro de castração humanitária aos animais. 

3- Retirar das vias públicas, animais de grande porte abandonados. 

4- Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e recolhidos. 

5- Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos animais e 

adoção dos mesmos. 

6- Legalizar o canil, a fim de receber recursos para a manutenção. 

7- Realizar convênio/termo de cooperação com a SPAEF. 

8- Implementação do Conselho Municipal de Proteção Animal e do Fundo 

Municipal de Proteção Animal, com vista a elaboração de projetos e captação de 

recursos para desenvolvimento de ações. 

 

PROPOSTA DE AÇÃO PARA AS MULHERES 

 

As mulheres ocupam papel importante na sociedade e no desenvolvimento do 

município. Na minha gestão irei desenvolver as seguintes ações para as mulheres: 

1- Elaboração de um Plano Municipal de Política Públicas para as Mulheres. 

2- Promover melhorias no atendimento público para idosas, grávidas e lactantes. 



3- Incentivar a criação de associação de mulheres por bairros e comunidades 

rurais, para o desenvolvimento de atividades que possa melhor a renda e a qualidade 

de vida. 

4- Realização de oficinas e cursos profissionalizantes de qualificação profissional 

para mulheres em parceria com o SEBRAE, SENAI e SENAR. 

5- Criação de campanhas de prevenção a gravidez precoce; 

6-  Proporcionar local para comercialização dos produtos confeccionados pela 

associação de mulheres. 

7- Apoio à participação das mulheres em eventos para comercialização dos 

produtos produzidos. 

8- Elaboração de ações em parceria com a Secretaria da Saúde no que refere a 

Saúde sexual e Reprodutiva da mulher. 

9- Criar programas de prevenção e rastreamento do câncer de colo do útero e de 

mama. 

10- Elaboração de ações de prevenção e combate a Violência sexual e doméstica. 

 

PROPOSTA DE AÇÃO PARA A AGRICULTURA 

As propostas para a agricultura, na minha gestão, será fundamentada dos princípios 

da sustentabilidade ambiental, na perspectiva de promover estratégias voltadas a 

economia solidária, pautada no processo de inclusão produtiva e comercial, 

contribuindo assim, para a geração de emprego e renda. 

 

1- Promoção de estratégias para conhecer as potencialidades agropecuárias do 

município. 

2- Realização de programas de qualificação profissional para os trabalhadores e 

trabalhadoras  da Agricultura Familiar. 

3- Fortalecimento das associações e cooperativas da agricultura familiar. 

4- Ampliação e organização das compras através de editais do PNAE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar). 

5- Fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Municipal – 

aquisição através de editais de produtos da agricultura familiar para entidades 

beneficentes sediadas no município e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

6- Promover a participação efetiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável (CMDRS), afim de promover uma gestão participativa. 

7- Criação de Vale-feira e ampliação da feira livre. 

8- Criação de sala para prova de café dos produtores. 



9- Promover parcerias com instituições e laboratórios para a realização de análise 

de solo dos produtores. 

10- Implantação do programa “Frutas no Quintal”. 

11- Criação de programa “Sementes para o Campo” (distribuição a base de troca). 

12- Organização estruturação do “Concurso Municipal de Cafés Especiais”. 

13- Promover e incentivar a Agroecologia no município. 

14- Apoio a infraestrutura rural com máquinas para o produtor. 

15- Incentivar a criação de hortas escolares e comunitárias. 

16- Administrar e organizar a Exposição Agropecuária, de forma a valorizar a cultura 

local, turismo e melhorar o incentivo às organizações locais/setores. 

17- Ampliação e manutenção do Matadouro Municipal. 

18- Organizar encontros anuais com sindicatos, associações, cooperativas e 

representantes das comunidades para avaliação e planejamentos das ações. 

19- Contratação de médico veterinário. 

20- Contratação de técnicos agrícolas e agropecuário. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO - SETORIAL COMÉRCIO 

 

(Texto para Facebook e Instagram) No processo de desenvolvimento do município, o 

comercio assume um papel preponderante. Com maior apoio do poder público e das 

instituições credenciadas, pode contribuir, significativamente, para a geração de 

emprego e renda e para aumento da arrecadação municipal.   

 

1. Apoio a micros e pequenas empresas locais. 

2. oficinas de capacitação e motivação profissional aos trabalhadores do Comercio. 

3. Apoio a Sala do Empreendedor e central de informação de oferta de vagas/emprego. 

4. Parceria com associação comercial, a fim de discutir e promover o comercio local. 

 

PROPOSTA DE AÇÃO SETORIAL DE INFRAESTRUTURA 

 

(Texto para Facebook e Instagram) As ações de infraestrutura devem considerar os 

pressupostos para um processo de desenvolvimento socialmente equilibrado, 

ambientalmente sustentável e politicamente participativo, que garanta à 

universalização das políticas sociais e o acesso igualitário as políticas públicas, 

observando os impactos do crescimento e o Plano Diretor do Município.  

 



1. Pavimentação/calçamento e rede de esgoto de ruas e núcleos urbanos ainda não 

atendidos. 

2. Manutenção e ensaibramento de estradas rurais. 

3. Regularização Fundiária. 

4.  Ampliação da melhoria da iluminação pública municipal, nos bairros, ruas e 

povoados rurais ainda não atendidos.  

5. Planejamento do desenvolvimento urbano e rural. 

6. Conclusão do Estádio Municipal. 

7. Apoio às polícias Civil e Militar. 

 

 

 

PROPOSTA DE AÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

(Texto para Facebook e Instagram) As políticas de Assistência Social devem garantir 

que a população menos favorecida tenha acesse aos seus direitos fundamentais. Para 

isso pretendemos: 

 

1. Promover políticas de afirmação de direitos. 

2. Implantar da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional com o 

fortalecimento da Agricultura Familiar. 

3. Fortalecer apolítica sobre drogas e o seu Conselho Municipal, através de 

projetos específicos sobre a Proteção Social Básica. 

4. Fomentar o Programa “Meu Emprego, ocupação e renda para todos”. 

5. Garantir a execução do Plano Municipal de Assistência Social em vigência. 

6. Implantar um Sistema Municipal de Informação dos Serviços Socioassistenciais 

com mapeamento territorial e identificação de riscos e vulnerabilidades; 

7. Ampliar o uso do Cadastro Único como fonte de diagnóstico para a 

implementação de Políticas Sociais.  

8. Instituir uma equipe volantes a fim de garantir o acesso das famílias da área rural 

para os serviços de Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Proteção Social Básica. 

9. Ampliar o alcance dos direitos ofertados ao usuário na prestação do Benefício 

Eventual, conforme Lei Federal.  

10. Criar um espaço para os conselhos municipais com secretaria executiva 

exclusiva. 

11. Viabilizar o processo de emancipação e autonomia do Conselho Tutelar e criação 

de uma sede própria. 



12.  Proteção Social Especial de Média Complexidade – Ampliação da Equipe Técnica 

do CREAS e implementação de Políticas Públicas voltadas para pessoas que estão 

vivendo em situação de Rua. 

13.  Ampliar, apoiar e fomentar parcerias financeiras destinadas ao Abrigo São 

Sebastião de Espera Feliz e promover juntamente com a Instituição formação 

continuada para cuidadores. 

14.  Fortalecer e ampliar a equipe técnica do Abrigo São Sebastião com profissionais 

de Serviço Social, Terapia Ocupacional e Psicologia. 

15.  Estimular e potencializar o processo de acolhimento e reaproximação familiar 

dos internos do Abrigo São Sebastião. 

16.  Implementar através de convênio e parcerias a Residência Inclusiva com a 

equipe específica.  

17. Manutenção e ampliação do Convênio e parceria com a Associação Leleco para 

Crianças e promoção de formação continuada da equipe técnica.  

18. Mudar a denominação da secretaria atual para “SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL”. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO EM SEGURANÇA 

(Texto para Facebook e Instagram) É dever do poder público garantir segurança aos 

seus cidadãos. Pensar ações e estratégias para esse setor é primordial para o bem-

estar da população. 

1. Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas. 

2. Apoio de intensificação juntos as policias (civil e militar) para combate aos 

furtos. 

3. Manutenção de câmeras em torres de observação nas principais vias de acesso 

e bairros que enviarão imagens de toda cidade em tempo real para delegacia. 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

(Texto para Facebook e Instagram) A participação popular na implementação, 

elaboração, e fiscalização das políticas públicas municipais, é importante para 

aumentar a eficácia e abrangência das ações públicas. 

 

1.  Realizar reuniões anuais com a sociedade e setores organizados para avaliação 

e sugestões de melhorias da administração municipal.   

2. Implantar o orçamento participativo. 

3. Viabilizar mecanismos de comunicação da sociedade com a administração 

pública. 


