
DOM PEDRITO MERECE MAIS

PREFEITO: ALBERTO RODRIGUES
VICE: ADRIANO RODRIGUES

EDUCAÇÃO

Disponibilização de uniforme Escolar para todos os alunos
da rede municipal urbana e rural
Volta dos Kits Escolares
Ampliação das Escolas de Educação Infantil, possibilitando o
aumento do número de vagas ofertadas
Biblioteca itinerante para atender alunos da zona rural
Valorização  e  incentivo  à  formação  continuada  de
profissionais da educação
Criação  do  Núcleo  Azul  para  ofertar  cuidados  e
atendimentos para os autistas
Projeto Piloto: Creche Noturna

FUNCIONALISMO PÚBLICO
Concurso Público para as áreas necessárias
Equiparação  do  vale  alimentação  dos  professores  aos
demais funcionários públicos municipais
Reforma Administrativa do Funcionalismo Público
Reformulação do Plano de Carreira do Magistério

SAÚDE
Novos  postos  de  Saúde  e  reativação  dos  existentes  e
fechados
Farmácia  do  SUS  24  h,  com  compra  de  medicamentos
suficientes para atender a comunidade
Aumento do número de exames oferecidos a população
Casa  de  passagem  para  pacientes  e  acompanhantes,  em
tratamento de saúde na cidade de Porto Alegre



Atendimento  de  Saúde  itinerante  e  regular,  atendendo  a
comunidade rural do município
Investir  no  controle  de  zoonoses  e  natalidade  animal,
buscando o bem estar e saúde da população e animais em
situação de risco

CRIAÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE LAZER E TURISMO

CULTURA
Carnaval: 4 noites com incentivo do governo municipal
Valorização e incentivo às diversas manifestações culturais
Funcionamento da Casa de Cultura

          Apoio aos tradicionalistas
          Volta das Mateadas com talentos pedritenses aos domingos

Volta do Festival de Teatro e Festival de Música das Escolas
Projeto Juventude tem Valor: Construção de uma pista de
skate adequada para a prática do esporte
Realização de festejos natalinos
Valorização e incentivo às comemorações da Semana da Paz
e Semana Farroupilha

INFRAESTRUTURA URBANA
Cobertura  de  asfalto  sobre  o  calçamento  das  ruas  com
pedra irregular
Pavimentação com qualidade no sentido bairro/centro
Recuperação, revitalização e valorização do nosso Balneário
Passo Real
Aquisição de uma usina de asfalto 
Licenciamento de cascalheiras
Recuperação das estradas rurais 
Saneamento básico, colocação de tubos, onde existem valas
a céu aberto para contribuir na saúde pública
Construção de casas populares



Atrair empresas para gerar empregos
Regularização fundiária
Gabinete aberto à população diariamente
Reunião periódica nos bairros com a presença do Prefeito,
Vice e Secretários
Criar Projeto de Iluminação Pública de qualidade,  fazendo
valer o desconto efetuado mensalmente

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restaurante Popular
Capacitação e valorização dos presidentes dos bairros
Criar o Programa Primeiro Emprego
Criar a Casa do Empreendedor, incentivando a abertura de
microempresas
Aumentar  o  potencial  da  Casa  de  Cursos,  incentivando  a
mão de obra local
Distribuição de pães em número suficiente para atender a
comunidade carente
Incentivar  Projetos  voltados  ao bem estar  e qualidade de
vida na Terceira Idade

SEGURANÇA 
Criar  Guarda  Municipal  armada  para  agir  junto  a  Brigada
Militar
Buscar  apoio  do  governo  do  Estado  para  garantir  a
manutenção e aumento do efetivo policial no município

AGRICULTURA E PECUÁRIA
Criar programa para incentivar e fortalecer o funcionamento
das agroindústrias
Criar  fundo  de  investimento  para  pequenos  e  médios
agricultores  que  produzem  hortifrutigranjeiros  para
construção de estufas e outros investimentos



Retomar o programa de microcrédito através de convênios
com o governo estadual 
Criar  patrulha  agrícola  específica  para  construção  de
pequenos bebedouros, limpeza de açudes e outros
Desenvolvimento da Rota do Cordeiro
Apoio e desenvolvimento do Projeto Quintais Orgânicos de
Frutas
Reativar  o  Programa  Dissemina,  que  visa  atender  os
pequenos produtores da bacia leiteira e de gado de corte,
com sêmen e botijão de nitrogênio gratuito
Implantar o projeto Minha Casa Rural com apoio do governo
federal
Desenvolver  o  projeto  Olivais  do  Pampa  com  apoio  do
governo federal
Apoio e fortalecimento da nossa Feira Livre dos Pequenos
Produtores e Artesanato
Organizar os produtores da bacia leiteira em cooperativas e
associações
Viabilizar,  através  de  parceria  com  o  governo  estadual,
construção de poços artesianos 
Aumentar a produção de árvores frutíferas e hortaliças no
horto florestal para distribuição nas escolas
Aumentar 3x a produção de pães na “vaca mecânica”
Projeto  Carroça  Legal,  parceria  com  estudantes  de
veterinária, para tratamento e cuidados dos cavalos

MEIO AMBIENTE
Criação de Projeto de apoio  e incentivo  aos  coletores  de
material reciclável
Implantação da coleta seletiva de resíduos


