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ATENÇÃO, SENHOR CANDIDATO A PREFEITO DE ECOPORANGA! O presente documento contém 
as principais reivindicações colhidas pelos nossos associados e diretoria da CDL de Ecoporanga, 
com temas que representam o desejo dos segmentos de comércio, indústria e serviços que a 
En�dade representa em relação ao futuro do nosso município visando o desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade. A CDL de Ecoporanga espera que o Gestor do Poder Execu�vo 
possa inserir no seu plano de governo as reivindicações que seguem: 

POLO INDUSTRIAL: Como todos sabem a renda do 
nosso município é bem pequena e basicamente é 
oriunda do comércio, parte da agricultura e setor 
de Rochas e do setor público. Entendemos que se 
faz necessário que o gestor público crie polí�ca de 
apoio ao empresariado local do setor industrial e 
também de outras localidades para gerar 
empregos e renda. 

TERMINAL RODOVIÁRIO: Com a interligação do 
nosso município com a região de Minas Gerais e 
Bahia, entendemos a necessidade de se ter um 
terminal rodoviário com uma boa estrutura uma 
vez que certamente teremos uma demanda maior 
de linhas de ônibus vindos de outras regiões.

DUPLICAÇÃO DE PONTE E PAVIMENTAÇÃO: A 
frota de Ecoporanga cresceu muito nos úl�mos 
anos, e com isso entendemos que se faz 
necessário a duplicação da ponte sobre o Rio Dois 
de Setembro próximo a Pizzaria da Mardilene. 
Outra sugestão é o asfaltamento da Rua Jacinto 
Antônio no trecho que compreende a Av. Milton 
Mota até a Igreja Santa Mônica. 
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEMÁFAROS: Com a 
conclusão da rodovia ES 320 que liga o município 
de Ecoporanga a Ponto Belo, o fluxo de veículos 
está crescendo a cada dia. Já é percep�vel a 
quan�dade de carros de outras localidades que 
estão passando pelo centro da cidade em direção 
as praias da Bahia e região. Com isso, o risco de 
acidentes tende a crescer o que poderá ocasionar 
ví�mas fatais no trânsito por falta de sinalização e 
de semáforos em alguns pontos mais crí�cos do 
perímetro urbano. Sugerimos viabilizar projetos 
parar resolver a referida situação. 

CICLOVIAS E PISTA DE CAMINHADA: É fato que o 
nosso povo está cuidando mais da sua saúde seja 
fazendo uma caminhada, ciclismo, ou outras 
a�vidades. Porém, as pessoas estão correndo 
riscos de morte nas margens das rodovias porque 
não tem um lugar mais apropriado. Sugerimos que 
seja criado um projeto para a prá�ca dos esportes 
supracitados com asfaltamento e iluminação 
adequada da saída do Bairro Santa Mônica até o 
Horto Florestal.

PROJETO OLHO VIVO (CÂMERAS): Entendemos 
que a instalação de câmeras em vários pontos da 
cidade gera sensação de segurança no comércio e 
também na vida da comunidade como um todo. 
Nesse sen�do gostaríamos de poder contar com a 
atenção dos nossos governantes para debruçar 
sobre esse projeto em nossa cidade e executá-lo. 
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TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: O 
município de Ecoporanga é rico em belezas 
naturais, isto é fato. Porém, entendemos que se 
fazem necessária a implementação de projetos 
viáveis para movimentar esse segmento tão 
importante o que poderia melhorar o setor de 
hotelaria, restaurantes, padarias, etc. Citamos 
alguns exemplos: Asfaltar o acesso da sede até o 
Monte Fujiyama para prá�cas de vôo livre com 
estrutura para restaurante, banheiros dignos; criar 
rotas de turismo rural com cavalgada, rota de 
ciclismo, canoagem em alguns pontos no Rio do 
Norte (Cotaxé), �rolesa, rapel, etc. Não se 
esquecendo de fazer uma parceria com uma 
agência de turismo para divulgação. Ainda dentro 
do turismo o tão sonhado BALNEÁRIO (Ex. 
Mucurici) certamente além do socorro a 
população no período da crise hídrica, poderia 
gerar renda através de associação de pescadores e 
a prá�ca do lazer.

CAMINHO DO CAMPO: A comunidade do córrego 
Dois de Setembro e região tem sido um lugar que 
produz muitas riquezas. Porém, os produtores 
sofrem na hora de escoar sua produção. Devido 
isso, a nossa sugestão que seja feito em parceria 
com o governo do Estado o asfaltamento para ligar 
a referida localidade dando também qualidade de 
vida e o incen�vo para aumentar a produção 
agrícola que certamente vai culminar no 
crescimento do comércio.  
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C A M P E O N A T O  D E  F U T S A L  C D L  E 
CAMINHADA/CORRIDA: O esporte é vida, e o 
comércio local através da CDL em parceria com a 
prefeitura  munic ipal  já  real izou muitos 
campeonatos. O nosso pensamento é con�nuar 
com esse apoio para que o lazer alcance os lojistas 
e também os funcionários do setor do comércio, 
indústria e prestação de serviços.

AGRICULTURA E PECUÁRIA: Esses setores 
econômicos são muito importantes para o 
comércio local. A sugestão do comércio que o 
gestor público municipal possa dar total apoio 
(inclusive com orientação técnica) ao homem do 
campo para con�nuar acreditando na terra. 
Fortalecer a plantação de café, abacaxi, mamão, 
etc, e aumentar a produção de leite através de 
uma polí�ca de incen�vo para que o produtor 
possa industrializar os derivados do leite como 
queijo, requeijão, doces, manteiga ...dando ao 
pecuarista a oportunidade de vender seus 
produtos no próprio mercado local. 

DESVIO DAS CARRETAS DO CENTRO DA CIDADE: 
Há muitos anos a população clama pela re�rada 
das carretas do centro da cidade para evitar uma 
possível tragédia anunciada. Sabemos que não é 
uma missão fácil, mas tem solução. Portanto, 
contamos com a sensibilidade do gestor público 
para que atenda essa demanda tão importante. 
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RESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, PORTAL 
DA CIDADE  E URBANISMO: É ní�do que a nossa 
praça central não atende o anseio da comunidade 
(não temos como transitar devidos muitos 
canteiros). Sugerimos que seja feito um projeto de 
reestruturação para que as pessoas possam ter o 
prazer de levar suas famílias. Não podemos 
esquecer que a nossa cidade é carente de 
urbanismo principalmente nos canteiros centrais 
que gera beleza, “vida” e com custo baixo. Poucas 
cidades têm um portal bonito como nós temos. O 
que falta é um paisagismo e reestruturação do 
mesmo. 

COMÉRCIO CLANDESTINO: Somos gratos a 
administração pública pelo projeto aprovado de 
forma unânime pela Câmara Municipal que 
re�rou as feiras clandes�nas da nossa cidade que 
não geravam impostos e nem renda para o 
município além de vender produtos sem 
qualidade. Mas os comerciantes têm reclamado 
muito do grande número de ambulantes (vários 
segmentos) de outros municípios que pagam 
apenas uma pequena taxa de alvará (valor quase 
simbólico) e com isso pra�ca uma polí�ca desleal 
diante daqueles que pagam em dia seus impostos, 
aluguéis  para manter centenas de empregos em 
nosso município. Sugerimos que seja feito uma 
renovação no código tributário municipal para 
mudar essa triste realidade. 



SUGESTÕES DE PROJETOS MUNICIPAIS ENCAMINHADOS 
PELA CDL AOS CANDIDATOS A PREFEITO

APOIO CAMPANHAS PROMOCIONAIS/NATAL: Há 
vinte e sete anos o comércio local através da CDL 
realiza suas campanhas natalinas com a única 
finalidade de ajudar de fortalecer as vendas para 
gerar empregos e renda. Porém, tudo com muitas 
lutas e dificuldades para custear as despesas que 
são enormes principalmente porque a promoção 
é autorizada pelo governo federal. 

Nesse sen�do nós gostaríamos que o poder 
execu�vo es�vesse dando uma atenção e apoio 
criando uma lei com repasse financeiro anual para 
fortalecer o comércio ( o que já acontece em 
município da região). Deixamos claro que os 
recursos não são para a ins�tuição lojista (CDL) e 
sim para valorizar e incen�var os consumidores 
que tem ajudado o varejo local com prêmios no 
final de ano. 

PDM/PLANO DIRETOR MUNICIPAL: A expecta�va 
do crescimento da nossa cidade é muito grande e 
para isso precisamos nos preocupar com o PDM 
para evitar o crescimento desordenado. A 
sugestão do comércio é que seja revisto o Plano 
Diretor Municipal e que a CDL possa par�cipar das 
decisões. 
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