
PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO DOM PEDRITO NO RUMO CERTO-PP-PDT-PTB - 

2021/2024 

INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO: 

Expandir projetos de pavimentação definindo prioridades; Locais de implantação de 

estacionamentos pagos, (guarda municipal - estudo de viabilidade); Projeto de 

recuperação permanente de vias – Terceirização; Estrutura de lazer, segurança e saúde 

por bairro, parceria com a comunidade e centros comunitários; Drenagem Urbana; 

HABITAÇÃO: Captação de Recursos para dispniblizar moradias de baixa renda a través de 

programas do Governo Federal, bem como, a busca de áreas propícias para 

empreendimentos habitacionais, através e Parcerias com a iniciativa privada; 

MEIO RURAL: Levantamento de pontos nevrálgicos;Geração de banco de dados, com 

imagens e informações das vias, obras e pontes; Licenciamento de Pedreiras e areieiras; 

Aquisição de maquinário para melhoria de ruas e estradas; Manutenção permanente nas 

estradas municipais priorizando as vias principais; Disponibilizar recursos ao 

Fundestradas para que haja um trabalho permanente e mais efetivo no setor. 

INFORMÁTICA- TI: Reestruturação de sistemas e Tecnologias de TI;Aparelhamento, 

treinamento e contratação de empresas ou instituições para modernização; 

SEGURANÇA: Vídeo Monitoramento – câmeras em locais estratégicos;Contratação de 

uma Guarda Municipal, (estacionamento, fiscalização do Trânsito); Estudo de viabilidade; 

Revisão do Código de Posturas;Investimento em Iluminação Pública Conselhos 

Comunitários de Segurança.  

REFORMA ADMINISTRATIVA: Priorização de setores que trazem receitas próprias, (ICMS, 

Tributos, Fiscalização), Capacitação e aparelhamento; Plano de Carreira-Estudo com 

Sindicato dos Municipários – Repensar os padrões, valorização por comprometimento 

com a função (Estudo de viabilidade); Enxugamento da Máquina Pública; Valorização e 

Aperfeiçoamento do Quadro de servidores;  

REFORMA TRIBUTÁRIA: Busca de Incremento Receitas Próprias; 

EDUCAÇÃO: Melhoria na Infraestrutura das escolas urbanas e rurais; Aquisição de 

Material escolar; Formação para professores anos finais / área de conhecimento; 

Combater a Evasão Escolar; Melhorar o nível de preparação para o Ensino Médio; Investir 

em formação em Gestão Escolar; Construção de uma Escola de Educação Infantil (através 

de recursos federais e/ou emendas); Fortalecimento de parcerias com universidades para 

realização de projetos voltados à área tecnológica e de pesquisa; Estudo em parceria com 

o Sindicato dos Professores a viabilidade financeira do novo Plano de Carreira do 

Magistério Municipal; Estabelecer PARCERIAS e PATROCÍNIOS: formação de professores, 

equipes diretivas (palestras, cursos);  

CULTURA: Criar políticas publicas  de cultura; Promover  a democratização e acesso à 

cultura em diversos níveis possíveis, direcionando ações aos bairros; Desenvolver 

projetos em rede municipal, com instituições e segmentos culturais  afetos à Assessoria 



de Cultura: IA Carlos Gomes, Museu Paulo Firpo e Bibliotecas;  Incentivar e apoiar 

projetos  e programas de iniciativa privada;Valorizar o patrimônio cultural imaterial do 

município como Coral Terra da Paz, Sesmaria Cultural e a arte popular de modo 

geral;Proporcionar  oportunidades em eventos como recitais, e outros comemorativos à 

datas especiais,  valorizando os artistas  da terra. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA: Apoio do Município 

para criação da Feira Anual de Indústria e Comércio; Eventos a população que possibilite 

a geração de renda a pequenos ambulantes e comerciantes; Rota do pampa; Estabelecer 

parcerias em eventos que promovam o Turismo e despertem as vocações do município; 

Incentivar a formalização dos prestadores de serviços; Cadastro público de acesso aos 

prestadores de serviço (folder, redes sociais, aplicativos, etc.); Fomentar o aumento das 

empresas atuais apoiando a diversificação e especialização da matriz produtiva e criação 

de novas empresas, qualificando a mão de obra; Criar Lei Municipal de Incentivo fiscal 

oportunizando a instalação de novas empresas; Ações de incentivo ao comercio local;  

TURISMO: Valorização da diversificação cultural com espaço, e apoio as diferentes 

manifestações enaltecendo o comércio e a gastronomia local, e buscando a sintonia 

pública com empresas do setor; Divulgar o potencial hoteleiro e gastronomia local. 

SAÚDE: Oferecer a população um acesso mais facilitado e humanizado aos Serviços de 

Saúde; Ampliar a cobertura do Programa de Estratégia de Saúde da Família; Garantir a 

oferta de exames de média e alta complexidade; Garantir um estoque médio de 

medicamentos na Farmácia do SUS, capaz de atender as necessidades da população; 

Melhorar a estrutura de atendimento da Secretaria de Saúde; Renovação permanente da 

frota; Promover uma política de acolhimento da gestante, ofertando um pré-natal de 

qualidade que disponibilize exames e consultas pré-agendadas, de forma ágil e 

desburocratizada; Estabelecer uma política pública voltada ao recém nascido, com 

equipe multidisciplinar, focando na redução do índice de mortalidade infantil; Elaborar 

um material informativo com todas os atendimentos ofertados pela Secretaria de Saúde, 

inclusive o serviço de referência para atendimentos fora do domicílio; Implantar um 

programa de saúde bucal mais qualificado e que utilize melhor a estrutura disponível. 

 


