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INTRODUÇÃO  

Este Programa de Governo tem como objetivo apresentar aos e às munícipes as 

principais propostas da chapa “Por uma Dom Pedrito melhor e para todos” composta pelo 

partido do PSOL –, para a gestão 2021-2024. A chapa tem como candidato a prefeito 

Hugo Franco de Franco e, vice-prefeito, Carlos Eli Jesus Fernandes. 

Oriundo do debate interno entre os partidários, representantes da comunidade e de 

segmentos sociais, este Programa de Governo busca compreender a estrutura política, 

econômica e social do município de Dom Pedrito para apresentar propostas que possam 

recuperar sua estrutura e propiciar seu desenvolvimento nas mais diversas áreas.  

Nesse sentido, é pertinente ressaltar que a cidade de Dom Pedrito vivencia um dos 

momentos mais críticos de sua história, e não se deve apenas à fragilização gerada pela 

covid-19. Por muitas décadas o município viveu na dependência de situações econômicas 

que não tiveram bons resultados e mesmo à inabilidade dos prefeitos locais, gradualmente 

a situação econômica do município o levou à crise que ora é possível ser constatada. 

Mesmo com o breve período de crescimento nacional durante o início dos anos 2000, a 

ausência de projetos para o desenvolvimento de Dom Pedrito a condenou aos mesmos 

problemas até agora. 

Também é importante salientar o modelo político estabelecido no munícipio, o qual 

as alianças são formadas pelos partidos meramente no intuito de se agregar votos, não 

considerando quaisquer outras variáveis. As coligações, sem projetos de desenvolvimento, 

quando conseguem vencer as eleições, apenas loteiam o poder entre os apoiadores e 

passam o mandato realizando apenas ações “de zeladoria”, sem relevância para o 

desenvolvimento social ou econômico. Muitas vezes, como tem sido percebido nas 

últimas quatro eleições, a ausência de projeto em comum entre as coligações levou 

prefeito e vice à ruptura e a cidade ao caos. 

Ausência de política de desenvolvimento e oportunismo político são características 

que quando se encontram, o resultado é notório: prejuízo à sociedade. No caso de Dom 

Pedrito, temos tido a infelicidade de termos quase que de modo endêmico essas 

características atuando concomitantemente. Assim, muito mais do que apresentar 

propostas que visem o desenvolvimento político, econômico e social da comunidade, 

torna-se latente a necessidade de eliminar a atuação nefasta dessas características que ora 

passaremos a tratar como “velha política”. Somente com a eliminação desse vício que 

impregna a estrutura política da cidade teremos a Dom Pedrito do século 21 e que possa 

celebrar com a dignidade e integridade que lhe atribuímos. 

Esse Programa de Governo se destina a estabelecer um norte para do 

desenvolvimento do município e trazer um modelo de gestão que foque nas necessidades 

da comunidade, não apenas de segmentos específicos. Gestão do povo e para o povo, com 
criação de instrumentos de participação para que a comunidade se torne protagonista em 

sua cidade e não mera observadora, como tem ocorrido historicamente.  

Para exercer esse papel, Dom Pedrito necessita valorizar o setor agropecuário, 

potencializando o processo de escoamento de produção e criando incentivos para que 

parcela substancial de estudantes possa atuar em todos os seus segmentos. A cidade 

possui instituições de ensino voltas para essa área e com amplas possibilidades de 

cooperar no processo de aperfeiçoamento do setor. Concomitantemente, se faz necessário 

auxiliar o pequeno produtor rural com abertura de mercados e mesmo auxílio às 



cooperativas. Ainda que a cidade tenha vivenciado um processo complexo de mudança 

de características em sua população, hoje havendo quase 90% de seus habitantes vivendo 

em zona urbana, há de se criar condições para valorizar o produtor rural. 

Uma das etapas mais importantes, seja para o desenvolvimento rural ou mesmo para 

urbano é a criação de empregos para evitar que sua população jovem tenha de migrar para 

outras localidades em busca de sobrevivência. Dom Pedrito, nesses últimos 20 anos teve 

a redução de sua população significativa ao perceber o envelhecimento da população. 

Como exposto, a criação de empregos se faz necessária e, com a qualificação da mão de 

obra trabalhadora proporcionada pelas universidades e faculdades públicas aqui 

instaladas – através de programas de cooperação –, o desenvolvimento da indústria do 

turismo apresenta-se como a mais adequada às características do município, tendo em 

vista que ela se espraia por diversos segmentos. 

Também há de se considerar que as décadas e décadas de falta de atenção à saúde 

gerou problemas graves que ora têm de ser enfrentados. Seja na questão da Santa Casa, 

na ausência de especialistas em grande parte da rede de atendimento de Unidades de 

Saúde ou mesmo na desatenção a programas como Médicos de Família, tudo deve ser 

reestruturado com a finalidade única de atender aos interesses da comunidade. A Saúde 

de Base é a melhor opção para reduzir o índice de mortalidade infantil, a proliferação de 

doenças e a superlotação no atendimento da Santa Casa. A Saúde tem de ir até o munícipe 

e a criação de um sistema integrado do munícipio será fundamental para alcançar essas 

metas. 

Outro eixo fundamental do programa de governo é a Educação, não é concebível 

qualquer sociedade que vise o desenvolvimento político, econômico e social, não atribuir 

à essa área prioridade. Nesse sentido, a criação de concursos públicos para professoras e 

professores, valorização da carreira, qualificação e melhoria nas unidades de ensino se 

torna fundamental. Historicamente se comprova que sociedades que investiram em 

Educação como prioridade, mesmo após terem vivenciado os horrores das guerras, 

conseguiram alcançar nível de desenvolvimento estável, pois muito mais do que a 

exploração de um recurso natural (p.ex. petróleo), que traz riqueza quase que imediata ao 

Estado, não há garantias de que proporcionará melhora à sua população. Investimento em 

Educação é a única saída para reverter momentos de crise política e econômica, porque é 

no ensinar a pensar que o cidadão ganha sua autonomia e pode criar soluções para os 

problemas. O cidadão pode perder toda sua riqueza material, mas ninguém consegue 

retirar dele o conhecimento adquirido.  

Por essas e outras razões que traremos nesse Programa, a mudança se torna 

necessária. Para que possamos reafirmar nossos valores e nos afastar do que impede que 

Dom Pedrito cresça. 

  

 

 

Nos tópicos a seguir, serão feitas breves análises conjunturais e apresentação de 

propostas que visem sanar ou aperfeiçoar segmentos do que entende-se fazer parte da 

Política Pública Municipal. 

 

 



O EXECUTIVO 

O Poder Executivo, como gestor do munícipio, deve reduzir os procedimentos 

burocráticos no intuito de agilizar suas ações. Nesse sentido, a clareza de seus atos é algo 

indiscutível, seja através da publicização em portais ou mesmo atuando em parceria com 

os Conselhos Municipais e instituições comunitárias. Ainda, a estrutura do Executivo tem 

de ter por princípio a qualificação técnica e a consequente valorização do servidor público. 

No que tange à descentralização administrativas, para a efetivação do programa de 

governo, que visa promover ações nos bairros e proporcionar à população plena 

participação no processo administrativo, há a necessidade de promover a 

descentralização da gestão. Para tanto, serão constituídas Administrações de Bairro 

(ou Subprefeituras) em regiões da cidade que atuarão como centros de promoção de 

atividades, espaço para associações de bairros e administração efetiva. A comunidade terá 

acesso direto aos gestores, tanto para propor projetos quanto para fiscalizar suas ações. 

Ainda, para a completa implantação do programa de governo da Chapa Por Uma Dom 

Pedrito Melhor e Para Todos, há a necessidade de transformar os bairros em agentes 

ativos e viabilizar suas potencialidades para ações culturais, esportivas, turísticas, 

educacionais, etc, efetivamente, proporcionar o empoderamento dos bairros. 

A descentralização incorporará a comunidade à administração pública e 

proporcionará condições para que conheça seu funcionamento e possa atuar a partir de 

suas necessidades na construção do orçamento participativo. Sem essa apropriação da 

gestão pública pela população, apenas organizações mais bem estruturadas têm condições 

de participar no orçamento participativo, o que já é um diferencial, mas não o ideal. 

Atuar a partir de administrações de bairros descentralizadas é uma mudança 

substancial na maneira de se pensar o município, haja vista poder levar a gestão aos 

bairros e comunidades que muitas vezes são esquecidas pelos gestores e pelas gestoras 

tradicionais. Quanto maior for a participação da comunidade no desenvolvimento dos 

projetos, maior será o empoderamento da população, estabelecendo a ordem correta de 

que os servidores trabalham para a população e não o inverso, como se propaga 

erroneamente. 

Medidas a serem implementadas para alcançar as metas propostas: 

o Redução do custo do Executivo com eliminação de CCs e priorização de 

servidores públicos na ocupação dos cargos de gestão; 

o Criação de Administrações de Bairros (ou Subprefeituras) em edificações 

próprias ou, inicialmente, utilizando espaços de públicos estaduais ou federais; 

o Administração de Bairro (ou Subprefeitura) realizando serviços no local para 

que os munícipes não necessitem se deslocar à região central; 

o Participação efetiva dos moradores nas Administrações de Bairros (ou 
Subprefeituras) através de suas Associações de Moradores, Escola, e todas as 

organizações comunitárias que atuem nos bairros; 

o Para que não haja aumento dos gastos públicos, haverá a realocação de 

servidores e servidoras para as Administrações de Bairros, desde que seja de 

seu interesse; 

o Indicação de secretariado utilizando exclusivamente como critério a 

qualificação profissional. 

 



SAÚDE 

O município vivencia uma crise profunda em sua saúde pública, haja vista a gestão 

de seu hospital ser precária e não haver um programa de saúde preventiva que atenda à 

comunidade. Ainda, as Unidades Básicas de Saúde não têm profissionais em 

especialidades que comprometem profundamente seja a saúde da mulher ou mesmo 

atendimentos mais específicos. Essa deficiência gera a procura por atendimento na Santa 

Casa que, por sua vez, a precarização inviabiliza o atendimento pleno. 

Nesse sentido, o compromisso da Chapa Por Uma Dom Pedrito Melhor e Para 

Todos entende-se que seja necessário: 

o Num processo gradual e entendendo como prioritário, estabelecer um 

cronograma que vise alcançar atendimento 100% SUS; 

o Reorganização do quadro funcional. Futura implantação de contratações 

apenas por concursos para evitar interferências externas à Santa Casa, também, 

evitar que funcionários e funcionárias sejam demitidos sem cumprimento de 

seus direitos trabalhistas, o que gera dificuldade para a gestão; 

o Preparar a instituição para que seja municipalizada, e, durante o processo, 

o os funcionários atuais deveriam ser mantidos, não mais havendo 

contratação sem concursos; 

o um fundo gerido deverá ser abastecido com a renda gerada pelo 

estacionamento rotativo e destinado (parcialmente) à quitação dos 

débitos trabalhistas; 

 

Quanto às Unidades Básicas de Saúde (UBS): 

o O foco do sistema de saúde municipal será a promoção da saúde por 

atendimento preventivo e contínuo, dando o protagonismo necessário para as 

Unidades Básicas de Saúde e campanhas de conscientização; 

o Ampliação do atendimento especializados nas UBS no intuito de suprir a 

demanda da comunidade e não gerar a necessidade de deslocamento à o pronto 

socorro;  

o Incentivo e viabilização do acompanhamento pré-natal desde o início da 

gravidez; 

o Oferecer acompanhamento psicológico imediato e gratuito em caso de perda 

gestacional; 

o Vinculação dos profissionais à Estratégia de Saúde da Família (ESF): 

o Os profissionais deverão cumprir determinada meta de horas semanais 

em bairros específicos, a fim de conhecer seus pacientes e oferecer 

tratamento contínuo para aos mesmos; 

o Abertura de concurso para contratação de novos médicos, enfermeiros e 

técnicos, a fim de suprir a demanda que surge pela saída de profissionais por 

aposentadoria e/ou afastamentos devido à saúde vulnerável: 



o Abertura de vagas para residentes vinculadas a universidades, de modo 

a auxiliar na capacitação de novos profissionais e suprir a necessidade 

por mão de obra existente atualmente; 

o Planos de progressão de carreira para os profissionais; 

o Criação de uma UBS em zona rural: 

o Deverá haver ESF voltada para atendimento em zonas rurais, podendo 

ser unidades básicas móveis ou fixas, a depender da demanda; 

o Criação de programas de combate às drogas que atendam aos usuários e às 

suas famílias; 

o Criação de programa que facilite o acesso de pacientes a tratamentos 

terapêuticos via SUS. 

o Tanto tratamento por acompanhamento psicológico como terapias 

alternativas e complementares. 

 

   

TURISMO 

Necessariamente, os municípios vivem de recursos oriundo de impostos, aluguel de 

suas propriedades, doações e emendas parlamentares. As fontes são muito restritas e 

tendem a reduzir em períodos de crise econômica. 

Assim, diversas possibilidades se impõem para romper essa lógica, para buscar o 

desenvolvimento turístico por exemplo.  

o Turismo Gastronômico: 

o Catalogação de todos os estabelecimentos gastronômicos da cidade, 

desde o mais sofisticado restaurante, aos trailers de lanches; 

o Criação, juntamente com os proprietários, de sistema de classificação 

dos estabelecimentos, por valores, diversidade, tamanho, etc.; 

o Desenvolvimento de app com todas as informações para que os turistas 

possam ter acesso fácil aos estabelecimentos; 

o Divulgação maciça do app aos turistas através de campanhas 

publicitárias; 

o Criação de selos de classificação para os estabelecimentos; 

o Criação de descontos para usuários dos aplicativos nos 

estabelecimentos; 

o Criação de festival gastronômico em Dom Pedrito, nos moldes de 

outras cidades do mundo; 

o Criação de campanhas publicitárias valorizando, por exemplo, “o 

melhor churrasco do mundo é de Dom Pedrito”, “não há X como em 
Dom Pedrito”; etc. 

 

o Ecoturismo; 

o Turismo Rural; 

o Turismo Cultural; 



o Criação de espaços de artes alternativos, Museus, Sala de Artes, Casas 

de Cultura, etc; 

o Recuperação de Museus e Espaços culturais existentes; 

o Organização de atividades frequentes em praças de todo o município; 

o Rota dos CTGs; 

o Rota histórica de Dom Pedrito; 

 

Nesses locais serão criadas estruturas para atender aos turistas, seja para compra de 

“lembranças”, artesanatos, alimentação, etc.  

Em todos esses espaços turísticos haverá a disponibilidade de as pessoas 

contratarem guias para contarem a história do município e da região,  com toda a cidade 

à disposição, cria-se também a possibilidade de visitações pelas escolas com caráter 

didático-cultural. 

As possibilidades são imensas e o processo de desenvolvimento dar-se-á com a 

adequação de espaços públicos para visitações,  que deve ter visita guiada, com criação 

de espaço cultural e mesmo pequeno espaço gastronômico. 

Para a divulgação dos eventos culturais da cidade,  

o Criar app que informe os pontos turísticos a serem visitados assim 

como eventos culturais (dança, teatro, shows, etc.) que ocorrerão no 

dia ou na semana (O app deverá possuir conteúdo para usuários cegos 

e surdos); 

o Guias turísticos para locais específicos que venha a receber quantidade 

grande de turistas (as visitações serão programadas) 

o Há a necessidade de disponibilizar guias habilitados em 

LIBRAS; 

 

 

CULTURA 

O povo se reconhece através de sua cultura. E a cultura se manifesta das mais 

diversas formas para proporcionar além do entretenimento, a possibilidade de confrontar 

ideias e ideais. Investir em cultura é fomentar o desenvolvimento intelectual.  

Partindo dessa premissa, há de se considerar que a cultura precisa ser fomentada 

desde a mais tenra idade para se tornar algo necessário para o cidadão e para a cidadã. 

Desde a creche deve-se proporcionar às crianças a possibilidade de vivenciar e 

desenvolver arte. Deve ocorrer nas escolas, mas também frequentando museus, salas de 

concerto, exposições, teatros, etc. Quando se conhece a arte desde cedo, no futuro tornar-

se-á um consumidor voraz dela. 

Essa mesma arte também serve para o desenvolvimento pessoal, quando trabalhada, 

torna-se um produto de consumo para nossos turistas, como tratamos anteriormente. 

Nesse sentido, faz-se necessário: 



o Iniciar o resgate cultural com o mapeamento da história das edificações da 

cidade, como as edificações ao redor da Praça General Osório; 

o Criação e modernização de espaços culturais. Utilizar espaços para exposição 

de arte moderna e contemporânea, também para a valorização da história do 

município (recuperação de imóveis no município e apoio da iniciativa privada 

para a construção desses espaços); 

o Investir na produção teatral e musical. Desde a escola, as crianças precisam ter 

contato com as artes e vivenciá-la, esse é um dos aspectos primordiais para o 

desenvolvimento infantil. Então, o município deve investir na criação de um 

Centro Cultural e Esportivo onde se ensine música para, futuramente, termos 

uma orquestra. Teatro e música, no futuro, serão responsáveis para que os 

turistas vivenciem a cidade culturalmente. O que gerará ainda mais recursos ao 

município. Mas o mais importante, quando se proporciona às pessoas o espaço 

para o desenvolvimento das artes, sua capacidade para compreender sua função 

social se amplia. Se buscamos cidadãos autônomos, devemos dar as artes a eles 

que a sociedade transformar-se-á; 

o Estabelecimento de parcerias para criação de uma orquestra e que seus membros 

ganhem uma bolsa para estudar. Daí teremos uma quantidade imensa de 

talentos desabrochando.  

o Política de investimento em arte por parte do município e com apoio da 

iniciativa privada;  

o Criação de casas de cultura em espaços alternativos para o desenvolvimento de 

artes dos mais diversos tipos, desde espetáculos alternativos a apresentações de 

RAP; 

o Criação de editais para prêmios para obras literárias (históricas ou de ficção);  

o Criação de Editora Virtual de Dom Pedrito para a publicação em e-books e, 

quando houver recursos, em livros impressos. Para que a cidade se transforme 

num local atrativo culturalmente, as pessoas precisam conhecê-la, então, o 

desenvolvimento de pesquisa e publicações de livros (incluem-se e-books) 

sobre aspectos históricos da cidade é fundamental.  

o Publicação de obras de todos os gêneros. Quando as pessoas leem sobre fatos 

que ocorrem no seu ambiente, tudo se torna mais atrativo. Há de fomentar a 

criação de futuros talentos; 

o Elaboração de editais para a produção de músicas, livros, revistas em 

quadrinhos, tudo que a arte comporte. A cidade tem de se transformar um 

celeiro cultural e isso atrairá um novo tipo de turista, que virá para conhecer as 

obras, os lugares retratados nos livros, poesias, etc. É um projeto para a vida, 

não para uma gestão; 

o Além da exibição de teatro e dança (que inicialmente são eventos mais 

complexos e requerem mais produção), há a necessidade de exibição de filmes. 

Um espaço cultural para que as pessoas sempre tenham condições para assistir 

a um filme gratuitamente. Em algumas circunstâncias, com debates. Fomentar 

o espírito crítico. 

 

 

 



EDUCAÇÃO 

Como base no processo de formação do cidadão e da cidadã, a Educação tem de ser 

pensada como um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Deve-se 

projetar um ideal e elencar etapas para alcançá-lo. Como exposto no início desse 

programa, os países que conseguiram superar guerras e a pobreza foram aqueles que mais 

investiram em educação e fizeram com que a profissão do professor se tornasse uma das 

mais importante na estrutura social. Nesse sentido, o programa de governo da chapa Uma 

Dom Pedrito Melhor e Para Todos, compartilha desse ponto de vista e busca na 

idealização de um modelo de escola que gera a autonomia de pensamento, o melhor 

espaço para as crianças, jovens e adultos.  

Ainda, com vistas a alcançar os objetivos dessa escola formadora de seres humanos 

autônomos, ora são elencadas algumas prioridades: 

o Contratação de professores e professoras apenas a partir de concurso público; 

o Incentivo para capacitação – cursar especialização, mestrado e doutorado – dos 

professores e professoras; 

o Programa de capacitação continuada desenvolvida pelo município; 

o Aperfeiçoamento do plano de carreira dos professores e professoras; 

o Respeito ao pagamento do piso salarial; 

o Participação da comunidade, como parte de seu empoderamento, na gestão das 

escolas; 

o Elaboração de um modelo de edificação ideal para o desenvolvimento pleno da 

criança para ser utilizado na construção de novas unidades; 

o As atuais unidades, gradualmente passarão por processo de atualização, quando 

possível, senão serão preparadas para outras finalidades quando construídas as 

unidades “ideais”; 

o Expansão e modernização das escolas rurais; 

o Fornecimentos de transporte para as escolas rurais nas mesmas condições do 

transporte urbano; 

o Programa de merenda vinculado ao pequeno produtor e com acesso à horta 

comunitária mais próxima; 

o Provê café da manhã, lanche e almoço para alunos matriculados em 

turno matutino; ou almoço, lanche e janta para alunos em turno 

vespertino; 

o Realização de parcerias com Instituições de Ensino Superior públicas para o 

desenvolvimento de programas que visem capacitação das professoras e dos 

professores ou mesmo para gerar qualidade na educação ofertada pelo 

município. 

 

Quanto às CRECHES 

o Criação de creche noturna para pais e mães que estudem ou trabalhem das 18h 

às 23h. Inicialmente com unidade-modelo com vagas limitadas e apenas na 

região central, mas com objetivo de expandir para o restante dos bairros; 

o Revitalização, reforma ou reconstrução das creches do município. 

o Construção de creches em zonas rurais. 

 



Parceria com INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Tendo em vista a necessidade de qualificação dos estudantes para o desempenho de 

atividades profissionais futuramente, o município pretende estabelecer parcerias com as 

instituições de ensino superior para que possam ofertar programas de qualificação para 

os alunos da rede pública.  

Basicamente, essa oferta dar-se-á com a criação de projetos de extensão nas 

universidades que atendam aos mais versos tipos de público, pois a gama de cursos dessas 

instituições lhes permite atuarem em áreas diversas. No segmento da educação, pretende-

se desenvolver o Projeto Dom Pedrito 21, no qual alunos de escolas públicas poderão ter 

aulas de desenvolvimento de aplicativos e outros produtos.   

o O Projeto Dom Pedrito 21 se configura na criação de uma startup com o 

objetivo de produzir soluções para os problemas tecnológicos da cidade; 

o O Projeto Dom Pedrito 21 será desenvolvido em um prédio público (ainda a 

definir) e contará, terá a supervisão de docentes na área da ciência da 

computação ou engenharia de sistemas. Além de aulas pontuais, os praticantes 

do projeto poderão frequentar o Espaço Dom Pedrito 21 para o desenvolvimento 

de seus projetos pessoais; 

o Sua viabilização virá por meio do ensino gratuito de áreas voltadas para 

tecnologia, mediante parceria com universidades que possuam cursos como 

Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de 

Telecomunicações, Engenharia da Computação, etc. 

o Esse projeto visa qualificar pessoas para atenderem a necessidade no município 

para produtos de internet, gerando recursos aos próprios; 

o O projeto poderá contar com estagiários remunerados e não-remunerados para 

supervisionarem os alunos em aprendizado; 

o Junto à iniciativa privada buscar-se-á encontrar parcerias para auxiliar no 

financiamento do projeto com o fornecimento de equipamentos, tendo em vista 

seu caráter social. Também, buscar-se-ão parcerias com empresas de 

computadores para financiar o projeto tendo como contrapartida marketing 

social; 

o A Receita Federal também pode ser uma parceira fornecendo equipamentos 

apreendidos.  

 

Quanto à BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

o Inicialmente a Biblioteca Pública será mantida no edifício, apenas passando por 

adequações para que possa receber atividades culturais e receber crianças da 

rede pública de ensino, tais como espetáculos com contadores de histórias, 

teatro de marionetes, etc.; 

o Desenvolver-se-á projeto para capitação de recursos para instalar a biblioteca 

em um edifício mais amplo e com apenas um pavimento térreo no intuito de 

gerar acessibilidade a qualquer público. Também, partindo de uma perspectiva 

mais interativa, as pessoas devem ter acesso direto aos livros, exceto obras raras. 

Nesse novo conceito, será instalado um pequeno espaço para teatro de bonecos, 

pufs para leitura, etc. É necessário mudar o formato de biblioteca tradicional 

para um espaço no qual tenha como receber crianças constantemente e elas 

“vivam a literatura”. Todo dia a biblioteca tem de receber alunos e alunas da 

rede pública, de todas as idades; 



o Divulgação da biblioteca e dos eventos nela realizados para que haja 

participação efetiva da comunidade; 

o Inclusão da Biblioteca nos circuitos turísticos devido à sua importância 

arquitetônica e às atividades que vierem ocorrer nela; 

o Atualização ampliação do acervo; 

o Realização de Oficinas literárias para incentivar escritores, escritoras, poetas e 

poetizas a serem descobertos; 

o Espaço para leituras dramáticas de peças teatrais e saraus literários; 

o Criação de bibliotecas menores, com conteúdo variado e espaços para estudo, 

próximas às escolas da zona rural. Ainda que no programa de visita à biblioteca 

central seja fundamental a inclusão das escolas rurais. 

 

Quanto à COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR 

o Criação de um centro de convivência esportivo, artístico e cultural: na região 

central de Dom Pedrito e, num segundo momento, outros menores nos bairros; 

o Tendo em vista que as crianças permanecem em aula durante um período do dia, 

no contra período pretende-se criar um programa que valorize as capacidades 

das crianças e jovens Pedritense; 

o Para tanto, se constitui um grande centro de atividades artísticas, esportivas e 

educacionais. Não se pretende formar artistas ou esportistas profissionais, mas 

sim, dar condições para que tenham acesso a essas atividades e, eventualmente, 

vir a desenvolver-se profissionalmente em alguma delas; 

o A opção por criar o protótipo na região central se dá devido às possibilidades 

de acesso por todos e todos da cidade, porém, ainda se pretende criar, com apoio 

da sociedade ou de programas sociais, maneiras para subsidiar o transporte das 

pessoas que venham a realizar atividades no contra período; 

o Um programa como esse, além de buscar oportunizar a todas as crianças 

matriculadas em escolas públicas da cidade acesso gratuito à cultura, esporte e 

lazer, também auxilia as famílias cujos pais e mães trabalham nos dois períodos;  

 

 

 

MOBILIDADE URBANA 

o A partir da atuação da Secretaria de Transportes e das Administrações de 

Bairros, executar o mapeamento de ruas e avenidas que possuam estradas 

precárias, sem pavimentação ou com pavimentação de má qualidade e/ou 

esburacadas, uma vez que esses dados não estão disponíveis no site da 

Prefeitura; 

o Priorizar pavimentação de ruas e avenidas em bairros periféricos e zonas 

habitacionais mais afastadas; 

o Construção e reforma de pontes; 

o Implementação de plano de saneamento básico e distribuição de água em todo 

o município; 



o Reforma e adequação das redes de esgoto e pluviais antes da 

pavimentação; 

o Revisão e manutenção de bueiros e outras formas de drenagem de água 

para evitar alagamento e/ou erosões no asfalto; 

o Instalação de grades nos bueiros para impedir a obstrução dos canais 

com lixo despejado na rua e evitar acidentes com pedestres e animais; 

o Construção de calçadas; 

o Realização de análise de solo e arborização apropriada (estabelecer 

regramento específico para plantação de árvores nas calçadas); 

o Realização do nivelamento das calçadas e rampas de acesso aos 

cadeirantes; 

o Adaptação e instalação de pisos táteis de alerta e direcional para 

deficientes visuais; 

o Desenvolver programa para a instalação de calçadas (ou vias) amplas 

com ciclovia, tanto em ambientes urbanos quanto em rurais; 

o Análise das condições efetivas para a implementação de uma usina de asfalto e 

do custo para a produção de pavimentação de qualidade. Caso seja mais viável 

que a terceirização das atividades, criar condições para sua utilização com 

programa de pavimentação para centro e bairros de acordo com prioridades 

estabelecidas pela comunidade; 

o Além do asfaltamento tradicional, a utilização de pavimentações alternativas 

deve ser considerada, tendo em vista a necessidade de preservar a 

permeabilidade dos solos para evitar alagamentos e erosões. 

 

 

 

 

Quanto aos Transporte Público e Estrutura 

Inicialmente se faz necessário preparar licitação para que os ônibus atendam à 

demanda da comunidade, haja vista a qualidade de muitos dos veículos disponibilizados 

à população encontram-se em estado lastimável de conservação. Assim, faz-se necessário 

reavaliar o contrato com a empresa de ônibus e já dar início ao processo licitatório que 

vise veículos mais bem adaptados, como: 

o Padronização na pintura de todos os ônibus para caracterização do transporte 

público do município; 

o Sistema de ar-condicionado nos veículos, uma vez que a cidade vivencia 

temperaturas extremas no verão e no inverno; 

o Sistema de rastreamento dos veículos para utilização em app; 

o Veículos com acessibilidade plena às pessoas deficientes ou com mobilidade 

reduzida; 

o Demais especificações estabelecidas pelas Secretarias competentes; 

 

 



HABITAÇÃO 

o Mapeamento das zonas rurais que possuem projeto de urbanização nunca 

realizados, resgate desses projetos para analisá-los, assim como desenvolver 

outros; 

o Em zona rural ou áreas com população em situação de vulnerabilidade, aplicar 

programa que vise auxiliar no custo de compra de casas pré-fabricadas com 

valor inferior ao de mercado. Auxiliando assim, essas populações na conquista 

de uma moradia mais digna, o que consequentemente gerará uma melhora da 

saúde da população; 

o Novos loteamentos deverão seguir um padrão de fiação subterrânea. 

Planejamento de calçamento, saneamento, etc. Os locais que serão revitalizados, 

também seguirão o mesmo padrão. 

o Espaços de lazer: 

o Reforma de praças já existentes a partir de conceito mais moderno e com 

a possibilidade de multiuso dos espaços;  

o Construção de novas praças nos bairros. 

o Construção e Reformas de banheiros em todas as praças da cidade. 

o Reforma e construção de novos parquinhos para crianças. 

o Construção de quadras de esporte e rampas públicas para prática de 

skate, patinete e bicicleta. 

o Expansão do número de aparelhos para práticas de ginástica em bairros 

com maior concentração de idosos; 

o Contratação de paisagista, botânico e/ou agrônomo para estudar as praças da 

cidade a serem criadas ou reformadas. 

o Serão incluídos canteiros de flores em todas elas. 

o Parte das árvores plantadas nas novas praças deverão ser frutíferas. 

o A manutenção dessas praças será realizada por jardineiros locais 

devidamente capacitados por meio de cursos gratuitos. A contratação 

dos mesmos virá após a conclusão do curso e será revisada a cada 2 anos. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

o Criação de Banco Popular no intuito de viabilizar recursos para o 

desenvolvimento de pequenos empreendimentos; 

o Os recursos serão provenientes de captações em organizações nacionais 

e internacionais; 

o Para a concessão dos recursos, os solicitantes terão de participar de 

curso realizados pelo Banco ou parceiros; 



o Os empréstimos estarão vinculados à apresentação de projetos que 

contemplem a proposta do Banco e da Administração Municipal; 

o O projeto visa cooperar no desenvolvimento da economia local, então, 

somente estará disponível para moradores do município; 

o Apoio na criação de Cooperativa de trabalhadores; 

o Disponibilização de servidores do município que tenham capacitação 

para auxiliarem nos procedimentos burocráticos das cooperativas; 

o Burocracia facilitada para fácil implantação. 

o Criação do Programa de Hortas Comunitárias nos bairros em terrenos públicos 

especialmente destinados para esse fim. Além de suprir parcialmente as 

necessidades alimentares da população, excedentes poderão ser 

comercializados com o município para utilização na merenda das escolas; 

o Criação do Mercado Municipal na região central; 

o Local destinado à comercialização de produtos agrícolas provenientes 

de pequenos produtores; 

o Local destinado à comercialização de produtos artesanais. 

 

Quanto ao Trabalho: 

o Parceria do município com instituições como o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) 

o Contrato temporário de determinados tipos de profissionais para darem 

aulas para a população de atividades manuais: marcenaria; culinária; 

pintura; crochê/ponto cruz/patchwork/tricô; jardinagem. 

o Os cursos darão retorno à comunidade da seguinte forma: 

o mesas, cadeiras e outras estruturas de boa qualidade dos alunos 

no final do curso de marcenaria sejam redistribuídos para as 

escolas ou ambientes públicos; 

o a comida dos alunos, ao final do curso de culinária será 

distribuída como merenda para alunos ou em um evento aberto 

de caráter semi-gratuito (desses que se paga 2 ou 5 reais por 

cabeça pra entrar, ou doa-se 1kg de alimento); 

o resultado dos trabalhos de crochê/ponto cruz/patchwork/tricô 

sejam doados para população vulnerável (realizar um desfile e 

exposição das peças criadas em um evento público tbm); e 

o resultado do curso de jardinagem é plantar tudo pela cidade 

como medidas de embelezamentos das praças ou 

reflorestamento. Realizar feiras de exposição das plantinhas ou 

eventos comunitários em que as criancinhas ajudam a plantar 

tudo e respeitar a natureza. 

o Esses cursos manuais e cursos técnicos podem ser realizados em 

um espaço destinado para maiores de 16 anos durante todo o dia, 

possuindo cursos noturnos. Também pode ser realizado num 

setor distinto voltado para o público jovem/adulto e funcionar 

em horário noturno e aos sábados. 



o Projeto para emprego e geração de renda: 

o Escola técnica ou centro de formação de mão de obra técnica na área 

do turismo e cultura (guias, centro informação ao turista, etc.) com 

convênio com Instituições e/ou outros. Criação ou convênio de curso 

de guia turístico mirim/juvenil para alunos do ensino fundamental nos 

anos finais; 

o Pesquisa para investigar potencial econômico e necessidades do 

mercado para oferecer cursos qualificadores de mão de obra. 

Mapeamento cultural, empresarial, mercado informal, 

microempreendedor, agroindústrias familiares. 

o Fortalecer as cooperativas/associações/afins que já existem e fomentar 

com recursos outras novas. Ex. Cooperativas de catadores, casa da 

economia solidária, Reciclar. Cooperativa de reutilização do óleo de 

cozinha. 

o Valorização de iniciativas de economia mista; 

o Criação da semana do artesão, com exposição, mini cursos, palestras, 

etc; 

o Desenvolvimento de programa específico de emprego e renda para as 

mulheres; 

o Desburocratizar ou redução da burocracia para trabalhadores informais. 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 

A Desenvolver de acordo com as leis vigentes e as necessidades do 

município de Dom Pedrito priorizando sempre a natureza.  

 

 

 

 


