Retrospectiva 2016
A Assessoria de Comunicação (Ascom) apresenta uma retrospectiva com as
principais ações da prefeitura de Pelotas desenvolvidas ao longo de 2016.

De janeiro a março
Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)
*Mobilidade Urbana - início do projeto que prevê a requalificação das ruas General
Osório, Marechal Deodoro e Gomes Carneiro. Esta etapa do Pavimenta Pelotas conta
com investimento de mais de R$ 18 milhões, de recursos federais e contrapartida da
prefeitura superior a R$ 900 mil
Secretaria de Obras e Pavimentação (Smop)
*Operação Tapa-buracos nas ruas General Osório, Alberto Rosa, Benjamin Cordeiro Dias
(Vila Peres) e nas avenida São Francisco de Paula e Francisco Carúccio
*Recuperação da rótula das avenidas Adolfo Fetter com José Maria da Fontoura, no
Laranjal, e na rotatória da rua Carlos Gotuzzo Giacoboni com avenida Theodoro Müller,
no Fragata
*Recuperação da pavimentação do tipo unistein em três trechos da avenida Bento
Gonçalves, entre a avenida Juscelino K. de Oliveira e o Navegantes
*Melhorias na rua Carlos Gotuzzo Giacoboni, em trecho correspondente à vila dos Tocos
e, rua João Gomes Nogueira, no Areal. Foram recuperados trechos da rua Francisco
Veloso, na Santa Terezinha, o acesso à rua Antônio Curi, nas Três Vendas
*As equipes atuaram também nas ruas Póvoas Júnior (proximidades da avenida Dom
Joaquim) e na Thomaz Antônio Gonzaga, entre as avenidas Juscelino Kubitschek de
Oliveira e São Francisco de Paula. Com o recapeamento asfáltico foi recuperado o
acesso ao Residencial Baronesa na rua Otacílio, e a recuperação da pavimentação da
avenida Ernani Osmar Blaas, na Cohab Lindóia

*Conclusão da Operação Asfalto Liso, com investimento de mais de R$ 2 milhões na
recuperação de 15 km entre onze vias da cidade - Félix da Cunha, Tiradentes, Dr
Amarante, Lobo da Costa, República do Líbano, Dom Joaquim, Santa Clara, Antônio dos
Anjos, General Neto, Rafael Pinto Bandeira e João Jacob Bainy.
*Aquisição de um caminhão-caçamba com sobrecabine, um rolo compactador e uma
fresadora - investimento total de cerca de R$ 600 mil do Município
Secretaria de Justiça e Segurança Social (SJSS)
*Inauguração da nova casa do CRAS Areal, que executa serviços de Convivência através
de grupos, atendimento a pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiência, egressos
do sistema penitenciário e beneficiários do Programa Bolsa Família
*Oficinas de culinária, artesanato, artes e esportes para os usuários dos programas
assistenciais. Foram 813 vagas distribuídas em 11 cursos socioeducativos. O programa
Capacitar Pelotas visa capacitar e inserir no mercado de trabalho pessoas em
vulnerabilidade social
*Auxílio à comunidade indígena Kaingang que estava instalada em frente à rodoviária. As
16 famílias, vitimas do temporal que atingiu o Município no início de março, receberam
mantimentos, colchões e roupas
Secretaria de Cultura (Secult)
*Apoio ao 6º Festival Internacional Sesc de Música – evento que incentiva o
desenvolvimento da produção musical, fomenta o intercâmbio e o desfrute de bens
culturais. Foram 12 dias de intensa programação com concertos e apresentações
gratuitas em diversos locais da cidade, além dos cursos ministrados por professores de
13 nacionalidades
*Semana da Mulher, no início de março, teve programação diária: foram seis dias de
atividades e discussões sobre a participação da mulher na sociedade e políticas públicas
de enfrentamento à violência de gênero
Secretaria de Educação e Desporto (Smed)
*Inauguração da maior escola de Educação Infantil da região sul: Emei Bernardo de
Souza, com capacidade de atender 650 crianças de zero a cinco anos
*Implantação da plataforma Khan Academy, uma ferramenta virtual que ensina
matemática de maneira lúdica a crianças e adolescentes, em 14 novas escolas da rede

municipal: Afonso Vizeu, Independência, Getúlio Vargas, Olavo Bilac, Jacob Brod, Ministro
Fernando Osório, Jornalista Deogar Soares, Núcleo Habitacional Dunas, Bibiano de
Almeida, Dona Maria Joaquina, Almirante José Saldanha da Gama, Doutor Balbino
Mascarenhas, Ministro Arthur de Souza Costa e Nestor Elizeu Crochemore
*Ampliação da Escola de Ensino Fundamental (Emef) Jacob Brod. O novo prédio possui
quatro salas de aula, um laboratório de ciências e dois conjuntos de banheiros com
acessibilidade
*Ampliação da Emef Osvaldo Cruz - foram inauguradas mais cinco salas e dois conjuntos
de banheiros, com capacidade de absorver 240 alunos da pré escola
*Inauguração da Emef Waldemar Denzer - maior escola da zona rural do Município, na
Colônia Aliança (4º distrito de Pelotas). O espaço novo e qualificado tem capacidade para
atender até 475 estudantes, nos três turnos
Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI)
*Mutirões de limpeza semanais – cada quarta-feira, em um bairro da cidade; com o auxílio
de operários, caminhões-caçambas e retroescavadeira, as equipes recolhem lixo, galhos
de árvores e entulhos deixados, indevidamente, em vias públicas; nos três primeiros
meses foram mais de 160 cargas recolhidas em bairros do Fragata, Areal, Três vendas e
Laranjal (Balneário dos Prazeres)
*Aquisição de um caminhão equipado com braço Muque e cesta aérea para ser utilizado
na manutenção da rede de iluminação pública e uma retroescavadeira usada na
recuperação de ruas, limpeza de valetas e manutenção urbana
*Hospedaria de Grandes Animais doou 13 cavalos - que foram resgatados, tratados e
recuperados - a novos donos que se comprometeram em não usá-los em serviço pesado
*Inauguração do Ecoponto - localizado na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira,
3.195, o local

acolhe

gratuitamente

descartes de materiais diversos (móveis

desmontados, vidros, cascotes, papelão, papeis, plásticos, metais, resíduos poda árvore,
madeira de obras, metais e ferros), com o objetivo de estimular as pessoas a fazer o
descarte no local certo
*O Bairro da Gente - realizada a sétima e oitava edições do projeto, respectivamente, nos
bairros Gotuzzo e Balneário dos Prazeres; prefeitura e parceiros levaram serviços,
entretenimento e audiência pública com o prefeito e secretários, além de atividade físicas
e diversão à população

Secretaria de Saúde (SMS)
*Intensificadas as ações de combate ao mosquito da dengue - diversos mutirões foram
realizados em áreas consideradas de maior probabilidade de proliferação, com o objetivo
de conscientizar a população quanto ao mosquito Aedes aegypti
*Lançamento do aplicativo Sem Dengue - o app gratuito recebe demandas da população
para ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da
chikungunya
*Pelotas recebeu a menção honrosa “Brasil Sorridente” do Conselho Regional de
Odontologia - a média final classificou o Município com a melhor política de educação
bucal do Estado
Coordenadoria de Estratégia e Gestão (CEG)
*Quiosque Viva o Laranjal - inaugurado em janeiro na orla da Lagoa dos Patos, oferece
empréstimo gratuito de materiais esportivos, bicicletas, chimarródromo, materiais de apoio
e infraestrutura aos frequentadores da praia
*Edificapel – lançado em março, a ferramenta permite o agendamento, identifica os
documentos e informa sobre os processos imobiliários
Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep)
*Limpeza dos canais auxiliares ao Santa Bárbara, nas avenidas Bento Gonçalves e João
Goulart, próximo à Estação Rodoviária
Secretaria de Transporte e Trânsito (STT)
*Ações em prol da redução de acidentes e aumento da segurança da população no
trânsito: instalação de uma minirrótula na rua Rafael Pinto Bandeira esquina com Dr.
Armando Fagundes; reforço na sinalização de trânsito da avenida Leopoldo Brod, no
Pestano; instalação de um semáforo de três tempos na avenida Theodoro Muller, na
esquina com a rua Dr. Arnaldo da Silva Ferreira, na Guabiroba
*Aquisição de uma máquina de pintura viária nova, ao custo de R$ 168 mil, com recursos
do Município – agiliza e qualifica a demarcação das ruas de Pelotas
*Ampliação do Estacionamento Rotativo para mais oito quadras do Centro - a medida
criou 275 novas vagas localizadas na rua Barão de Santa Tecla, entre Doutor Cassiano e
Marechal Floriano, e na Andrade Neves, entre Cassiano e Bento Gonçalves
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)

*Recuperação da estrada no Rincão do Andrade, na Colônia Ramos
*Reconstrução de uma ponte no 7º distrito (que tinha sido levada pelas águas) e duas
cabeceiras de ponte no 6º distrito e na Colônia Z3
*Aquisição de quatro novas máquinas pesadas - três motoniveladoras (patrolas) e uma
retroescavadeira -, adquiridas com recursos próprios, utilizadas na manutenção das
estradas da zona rural
Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA)
*Retirada de árvores que representavam riscos à população e ao patrimônio - na avenida
Duque de Caxias foram 14 árvores. Após o temporal no início de março, os trabalhos se
intensificaram para a limpeza e desobstrução das vias.

De abril a junho
Mudança da comunidade Kaingang – ação conjunta
O dia 10 de junho de 2016 ficou marcado na história de Pelotas e nas vidas das 57
pessoas da comunidade indígena Kaingang, que fizeram sua mudança definitiva para o
terreno de 7,5 hectares, na Cascata, doado pela prefeitura. Diversas secretarias
participaram de ações que beneficiaram as famílias, que tinham ficado acampadas
durante seis meses às margens da BR 116, em frente a rodoviária de Pelotas
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF)
*149 famílias do Loteamento Anglo receberam o contrato de compra e venda dos terrenos
em que vivem. A ação integrou o programa “Realizando Sonhos”, que atua na
regularização fundiária plena dos lotes ocupados nas margens do Canal do Pepino
*Outras 58 famílias do Loteamento Asa Branca, na Cohab Fragata, foram beneficiadas
com a sétima entrega, apenas na gestão Eduardo Leite, de documentos de propriedade
que oficializam a regularização dos terrenos em que moram
*Realização de nove pré-conferências em diversos bairros do Município e uma audiência
pública, em preparação para a Conferência da Cidade
*Início do mutirão que reuniu várias secretarias municipais (SHRF, Sanep, SQA, SSUI)
junto ao Residencial Jardins do Obelisco, no Areal, que passava por situação difícil e
consequência do descarte irregular de lixo, pelos próprios moradores
Secretaria de Educação e Desporto (Smed)
*Início do projeto “Nova Geração de Skate”, que levou oficinas de skate às escolas do
Município com o objetivo de difundir a cultura desse esporte. A primeira contemplada foi a
Emef Antônio Joaquim Dias, no Fragata

*Entrega da Emef Balbino Mascarenhas, no Fragata, que recebeu uma cobertura que
interliga os dois prédios da instituição, além de 25 novos microcomputadores e mesas e
cadeiras para o laboratório de informática
*Reinauguradas após reforma as Emeis Ruth Blank (Praça Dom Antônio Zattera),
Cassiano Ricardo (Vila Verona, no Fragata) e Professora Jacema Prestes (Arco-Íris)
*Uniformes – entregues mais de 300 kits a estudantes da rede municipal, dentro do
programa Boa Pinta; cada kit contém seis peças: um moletom, uma jaqueta, duas
camisetas, uma calça masculina ou uma legging feminina, uma bermuda masculina ou um
saia short feminina.
Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU)
*Ação de fiscalização, com apoio da Guarda Municipal, apreendeu em abri mais de 1.700
produtos ilegais no Calçadão da Andrade Neves
*As seis floriculturas localizadas no canteiro central da Bento Gonçalves aotam novo
padrão estético
Coordenadoria de Estratégia e Gestão (CEG)
*Edificapel aprova 155 projetos em 60 dias de funcionamento – a nova ferramenta mostra
eficiência e rapidez na análise dos projetos de empreendimentos imobiliários
Secretaria de Transporte e Trânsito (STT)
*Em abril a prefeitura reforçou as faixas de segurança localizadas em frente à 12 escolas:
Fernando Treptow, Brum de Azeredo, Tiradentes, Osmar da Rocha Grafulha, Adolfo
Fetter, Monteiro Lobato, Balbino Mascarenhas, Nossa Senhora da Conceição, Olavo
Bilac, Fernando Osório, Francisco Caruccio e Independência
*Início do Maio Amarelo – campanha para chamar a atenção da sociedade para o alto
índice de mortos e feridos no trânsito, em todo o mundo. A programação incluiu visitas em
escolas e blitze educativas.
*Doação de cerca de 300 quilos de alimentos não perecíveis ao Asilo de Mendigos de
Pelotas – arrecadação foi feita durante dois eventos que fizeram parte da programação do
Maio Amarelo
*Colocação de uma nova sinaleira no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Rafael Pinto
Bandeira, na esquina da Igreja da Luz e da Emei Bernardo de Souza.

*Realização de blitze de trânsito com o intuito de coibir o barulho em diferentes pontos da
cidade, como nas avenidas Bento Gonçalves, Dom Joaquim e Duque de Caxias e na rua
Gonçalves Chaves, próximo à Universidade Católica.
Secretaria de Saúde (SMS)
*Concluída a reforma da UBS Cordeiro de Farias (zona rural)
*Mão de Obra Prisional no SUS - apenados do regime semiaberto iniciaram as
intervenções de revitalização da UBS Navegantes, Fraget e Cohab Lindoia
*Lançamento da Escola de Mães e Avós - projeto criado para reforçar a importância do
pré-natal, visando a redução da mortalidade infantil
*Prêmios - os projetos “Rede Bem Cuidar” e “Mão de Obra Prisional no SUS” ficaram com
a primeira e segunda colocações no ranking estadual do prêmio InovaSUS/2015 e se
classificaram para a fase nacional
*Reinauguração da UBS Navegantes após reforma, no final de junho
Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI)
*Ecoponto Municipal contabiliza 9.865 quilos de material de descarte em 45 dias (desde a
inauguração, em 10 de março). O material reciclável recebido é destinado a cinco
cooperativas de catadores de Pelotas, em regime de rodízio
*Praça Catuípe, no Balneário dos Prazeres, recebe brinquedos novos
Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)
*Fase de concretagem do corredor de ônibus da rua General Osório, além do
asfaltamento no trecho entre as ruas Gomes Carneiro e General Teles. O projeto é
financiado pelo PAC Mobilidade (Governo Federal) com contrapartida da prefeitura de
Pelotas
*Operação Tapete Preto TSD (Tratamento Superficial Invertido) - assinatura de contrato
com a construtora Continental, vencedora do processo licitatório para a pavimentação de
trechos de 23 ruas de Pelotas
*Inauguração de duas novas academias ao ar livre no Balneário dos Prazeres e na
Guabiroba
*Entrega das seis quadras externas no Colégio Municipal Pelotense, após requalificação
*Início das obras de requalificação na da Duque de Caxias (Fragata), Juscelino
Kubitschek de Oliveira (Navegantes), Leopoldo Brod (Três Vendas), São Francisco de
Paula (trecho ao lado do Shopping Pelotas) e Doutor Augusto Simões Lopes (Três
Vendas)
Secretaria de Cultura (Secult)

*Assinados os contratos com os vencedores dos editais de seleção para apoio a eventos
para o primeiro semestre de 2016. Um total de R$ 150.605,00 viabiliza que doze
iniciativas sejam executadas nos bairros de Pelotas
*Ciclo de Palestras MALG 30 Anos, financiado pela prefeitura de Pelotas, por meio do
edital de Apoio a Eventos. Participantes receberam kits de ação educativa, com material
didático-pedagógico para trabalhar com os alunos, em sala de aula
*Divulgados os 12 selecionados para o projeto Sete ao Entardecer - 1ª Temporada/2016
para nove apresentações

de música, duas de dança e uma de teatro. Os artistas

receberam subvenção de R$ 850,00 ou R$ 1.194,00, conforme o número de integrantes.
As apresentações foram todas gratuitas
*Mercado da Pulgas completou dois anos em 28 de maio. O evento acontece em todos os
sábados sem chuva no Largo Edmar Fetter, junto ao Mercado Central. Cerca de 60
expositores cadastrados se revezam no comércio de antiguidades, itens para
colecionadores, brechó e artesanato
*“Conversas do Dia do Patrimônio 2016” – Secult promoveu diversas palestras tendo
como fundo a “Ocupação Feminina”, tema da edição do Dia do Patrimônio deste ano, que
ocorreu dias 19, 20 e 21 de agosto
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sdet)
*Lançamento da RedeSimples – plataforma que agiliza a abertura de empresas no
Município
*Instaladas 13 novas placas de sinalização turística em diversos pontos da zona urbana
de Pelotas - com recursos do Ministério do Turismo
*Fenadoce – prefeitura apoiou a 24ª Feira Nacional do Doce, que ocorreu de 25 de maio a
12 de junho, no Centro de Eventos e contou com Festival de Gastronomia, Gincana
Cultural, Anuário de Artistas Locais da atualidade, entre outras atrações
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)
*Recuperação de trechos mais comprometidos pelas chuvas nas estradas rurais - as
ações prioritárias foram nas cabeceiras de pontes e de bueiros, e em “atoleiros” e
sumidouros (valetas com abertura para escoar a água) que tinham se formado nas
estradas

De julho a setembro
Secretaria de Saúde (SMS)
*Inauguração da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Município
em 2 de julho. Localizada na av. Ferreira Viana, 2.231, a UPA Areal ocupa uma área
construída de 940 m² e tem capacidade de atender 6.000 pessoas ao mês, 100% SUS

*Destaque Nacional: Rede Bem Cuidar e Mão de Obra Prisional no SUS recebem o
prêmio InovaSUS/2015, respectivamente em 1º e 4º lugares
*Inauguração da quinta farmácia distrital do Município, localizada na Unidade Básica de
Saúde (UBS) PAM Fragata – funciona das 7h30min às 17h30min. Os remédios estão
disponíveis a todos os usuários do SUS
*Entrega à comunidade da 10ª UBS requalificada com mão de obra prisional: UBS
Pedreira, localizada no Monte Bonito (9º Distrito de Pelotas)
Secretaria de Transporte e Trânsito (STT)
*Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP) entrega 35 novos ônibus, de um
total de 110 que vão integrar a frota do novo sistema de transporte público
*Entra em funcionamento, em 31 de julho, o novo sistema do transporte coletivo urbano
de Pelotas, que traz mais qualidade e segurança aos usuários e motoristas. Os 210
ônibus da frota (sendo 110 novos) são equipados com GPS, câmeras de vídeo e
acessibilidade para cadeirantes
*Lançamento do aplicativo CittaMobi, que pode ser acessado via internet pelo celular,
tablet ou computador. A ferramenta permite saber quanto tempo falta para que o ônibus
que interessa ao usuário chegue à parada desejada
*Instalada nova sinaleira na av. Ferreira Viana, em frente ao Complexo Judiciário
*Conclusão da avenida Cristóvão José dos Santos (rua do Presídio), requalificada pela
Operação Tapete Preto
Secretaria de Obras e Pavimentação (Smop)
*Concluído o calçamento da rua Joaquim Oliveira nas Três Vendas
*Requalificada com asfalto a rua Saturnino de Brito, entre os trechos da avenida Brasil e
Manduca Rodrigues, no Simões Lopes
*Concluída a Operação Tapete Preto (asfaltamento com material produzido pela usina da
prefeitura) no quarteirão que faz parte do traçado viário para percurso dos caminhões que
se dirigem à região do Porto
*Operação Tapete Preto nas ruas Carmen Miranda e Conselheiro Brusque, ambas no
Fragata, com investimento de R$ 295 mil pelo Município

*Realizada Operação Tapa-buracos na rua São Paulo, na Santa Terezinha, e na av.
Fernando Osório
*Recuperação de avenidas danificadas pela forte chuva: Adolfo Fetter, Ferreira Viana,
Leopoldo Brod, Ildefonso Simões Lopes e Francisco Caruccio
Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI)
*Mutirões de limpeza semanais – cada quarta-feira, em um bairro da cidade; com o auxílio
de operários, caminhões-caçambas e retroescavadeira, as equipes recolhem lixo, galhos
de árvores e entulhos deixados, indevidamente, em vias públicas; nos três meses foram
mais de 230 cargas, recolhidas no Fragata, Areal, Três Vendas, Balsa, Navegantes,
Estrada do Engenho e Laranjal (Balneário dos Prazeres)
*Hospedaria de Grandes Animais doou 17 animais (dezesseis equinos e uma mula) - que
foram resgatados, tratados e recuperados - a novos donos que se comprometeram em
não usá-los em serviço pesado
*Patrolamento dos itinerários do transporte coletivo. No Fragata, avenida Cidade de
Lisboa; na macrorregião das Três Vendas, nos bairros Getúlio Vargas, Pestano e Santa
Terezinha e na do Areal, nos bairros Bom Jesus, Dunas e Areal-fundos
*Trabalho intensificado na recuperação das vias de terra na cidade, após as chuvas do
início de setembro
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)
*Realizado mutirão de recuperação nas estradas da colônia, no 7º distrito (Quilombo e
Bachini) e 6º distrito (Santa Silvana). As ações englobaram patrolamento, colocação de
cascalho

para

corrigir

irregularidades

e

nivelamento

dos

leitos,

roçado

e

abertura/aprofundamento de valetas laterais para escoamento de águas das chuvas
*Recuperação de estradas rurais no 4º distrito (Colônia Triunfo) e no 8ºdistrito (Rincão da
Cruz)
*Equipes e maquinário da SDR auxiliaram a recuperação das vias na cidade, após a forte
chuva no início de setembro
Ouvidoria
*Aplicativo Colab apresentou em agosto índice de resolução de problemas de 90,3% em
Pelotas, o que colocou a cidade na liderança do ranking no País. O aplicativo permite que
as pessoas acompanhem e avaliem os serviços públicos e também proponham soluções

Secretaria de Justiça e Segurança Social (SJSS)
*Lançamento do Plano de Atenção aos Imigrantes, com a finalidade de receber bem,
acolher e promover a integração dos imigrantes com a cidade, dividido em três frentes –
ação social, cultura e oportunidades. A iniciativa buscava melhorar a qualidade de vida
dos mais de 50 senegaleses que se instalaram em Pelotas, embora se estenda a todos os
imigrantes
*Monumento Cultura da Paz foi instalado na praça Cipriano Barcelos. A placa simboliza o
Dia Municipal da Cultura da Paz, instituído em Pelotas em 25 de Julho de 2005, pela lei nº
5.142/2005.
*UBS Cohab Pestano é revitalizada com mão de obra prisional -, seis detentos do regime
semiaberto do Presídio Regional trabalharam nas melhorias, que tiveram investimento de
mais de R$ 20 mil, recursos da prefeitura
*Lançamento de Pacote de Segurança, com investimento de R$ 3,5 milhões, com
recursos do Município - conjunto de ações que ampliam a atuação do Município na área
da segurança pública. Prevê a ampliação das atribuições da Guarda Municipal (GM);
concurso Público para aumento do efetivo; cursos de capacitação; aquisição de
armamento e equipamentos de proteção individual (EPIs); aquisição de quatro novas
viaturas; convênios com o Estado para consultas integradas a dados policiais
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF)
*Entrega de contrato de compra e venda dos terrenos a mais 140 famílias do Loteamento
Salgado Filho I
*Regularização fundiária no bairro Dunas atingiu 2.577 lotes - maior projeto de legalização
de terrenos de posseiros já executado em uma única área no Município
*Concluído o mutirão para regularização de imóveis das extintas Cohabs. Em seis ações,
mais de 1.800 famílias residentes em cinco Cohabs - Pestano, Guabiroba, Lindoia,
Tablada e Fragata - foram atendidas e encaminharam a documentação para legalizar
suas moradias. As ações foram viabilizadas por uma parceria entre a SHRF e a Secretaria
de Obras, Saneamento e Habitação do Rio Grande do Sul (SOSH/RS), com
representantes do Registro de Imóveis e Tabelionatos
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sdet)
*Passagem da Tocha Olímpica pelo Município, símbolo máximo dos Jogos Olímpicos que,
pela primeira vez, aconteceram no Brasil

* Município apresenta as instalações do Pelotas Parque Tecnológico, espaço de pesquisa
e criação de novas tecnologias. Situado à av. Domingos de Almeida, 1.785, no Areal, o
Parque abrangerá três áreas de atuação nas quais Pelotas já se destaca como polo:
tecnologia da informação e comunicação, tecnologia em saúde e indústria criativa
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira (Sgaf)
*Pelotas é destaque na situação fiscal - Índices Firjam de Desenvolvimento Municipal
(IFDM) colocaram o Município entre os 12,6% mais equilibrados do País, relativos à 20142015. Pelotas ficou entre os 500 municípios que apresentaram maior IFDM em todo o
País e foi o que mais evoluiu entre as cinco maiores cidades do Rio Grande do Sul
Secretaria de Cultura (Secult)
*Dia do Patrimônio é premiado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). Pelotas foi o único município da Região Sul a receber o prêmio em 2016. O
projeto foi um dos vencedores da categoria que visa desenvolver iniciativas de excelência
em promoção e gestão compartilhada do patrimônio cultural
Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)
*Inauguração da pista de skate no campo do São Jorge no bairro Navegantes – o projeto
de156 m² de área construída custou R$ 243.349,89 – recursos de emenda parlamentar
*Começa a pavimentação e requalificação da avenida 25 de Julho, entre as ruas São
Luiz e a rodovia, que inclui meios-fios, passeios públicos, sinalização viária, paisagismo,
esgoto e drenagem. Investimento de mais de R$ 5 milhões, com recursos federais e
contrapartida do Município
*Começa a requalificação do Parque da Baronesa – foram concretados cinco espaços de
convivência, colocados bancos, nova iluminação e teve início a construção de quatro
quilômetros dos caminhos de ligação entre os espaços
*Instalada uma academia ao ar livre no Parque da Baronesa, com investimentos no valor
de R$ 50 mil, adquiridos por meio de uma emenda parlamentar
Secretaria de Educação e Desporto (Smed)
*Revitalização da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Nelson Abott de Freitas,
no bairro Bom Jesus, com investimento de R$ 202 mil, recursos do Município
*Entrega da Emei Vinícius de Moraes, no Jardim Europa (Areal), após reforma e
ampliação. Foi a 8ª Emei entregue revitalizada, no governo Eduardo Leite. O local atende

alunos de 0 a 5 anos e 11 meses, em seis turmas de turno integral e com a intervenção
passou a oferecer 116 vagas - 31 a mais que antes da reforma
*Registro do maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Município,
referente à 2015 - resultado divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) apontou
crescimento da nota relacionada ao desempenho dos estudantes das Escolas de Ensino
Fundamental (Emefs) e a maior nota já alcançada pelos anos iniciais na história da rede
municipal de Pelotas
Defesa Civil
*Instalação de uma plataforma de coleta de dados para o controle e monitoramento do
nível do arroio Pelotas. O aparelho está localizado na ponte de acesso à praia do
Laranjal, e serve para medir a altura das águas, em uma ação preventiva às cheias.

De outubro a dezembro
Ação conjunta Sanep-Smop-SSUI
*Prefeitura recolheu 400 caçambas de lixo do Corredor do Obelisco - a ação também
atuou na retirada de dois metros de profundidade de lodo em trechos das vias, o que
melhorou o trânsito de veículos e pedestres. Também foram consertados pontos na rede
de água que apresentavam vazamentos. Para tapar os buracos, a equipe utilizou areia e
pó de brita, além de patrolar as vias. Também foram construídas travessias que auxiliam
no escoamento da água em cinco ruas. O serviço contou com o auxílio de cinco
retroescavadeiras, rolo compressor e 17 caçambas
Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)
*Entrega das avenidas Zeferino Costa e Augusto Simões Lopes e das ruas São Jorge e
João Jacob Bainy, que foram totalmente requalificadas – as quatro vias somaram mais de
R$ 11,3 milhões em investimentos, recursos federais e municipais. Todas receberam
sistema de drenagem, rede de esgoto, calçadas com acessibilidade, meios-fios, asfalto e
sinalização (pintura na via e placas de trânsito). Elas integram o pacote de nove vias
estruturantes que passaram ou passam por reformas para melhorar o trânsito na zona
norte do Município
*Entrega de trecho requalificado da rua Gomes Carneiro (entre Félix da Cunha e Marechal
Deodoro). A via recebeu alargamento das calçadas, sistema de acessibilidade, drenagem,
pavimentação com asfalto novo e sinalização

*Inauguração dos “Caminhos do Parque da Baronesa” - conclusão dos passeios, feitos
em concreto, para que os visitantes possam correr ou caminhar entre os cinco espaços de
convivência do parque. Local também teve limpeza geral, meios-fios e plantação de
grama junto aos lagos. O projeto contou com suporte da SQA e da SSUI
*Entrega da praça Simões Lopes, após requalificação
*Inauguração de pista de skate na Guabiroba (avenida Theodoro Müller) – investimento
de mais de R$ 244,6 mil com recursos do Ministério dos Esportes e da prefeitura
Secretaria de Educação e Desporto (Smed)
*Entrega da Emei Monteiro Lobato (Simões Lopes), após requalificação total – mais de R$
1 milhão (Salário-Educação e contrapartida do Município) foram investidos na escolinha
que ganhou mais 30 vagas (total de 120). A Emei foi elevada para evitar alagamentos,
recebeu dez novas salas, banheiros, pintura geral e pracinha de brinquedos
*Entrega da Emei Dyrio Gorgot (Fátima) – mais R$ 1 milhão de investimentos nas
melhorias que quase triplicam o número de vagas, das atuais 47 para 120. A escolinha
agora tem salas de recepção, secretaria, direção, sala multiuso, salas de pré-A e pré-B
com sanitários, áreas de serviço, banheiros femininos e masculinos, cozinha, maternal I e
II com sanitário, almoxarifado e pátio coberto
*Reinauguração das Emeis João Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro e Graciliano Ramos, no
Fragata, após reforma
*Em novembro, escolas do município foram premiadas pela participação na campanha
“Responsabilidade Social”, realizada em conjunto com o Rotary Club e que visou a
arrecadação de lacres de alumínio para a troca por cadeiras de rodas. Cada 60 kg do
material equivale ao valor de uma cadeira e, nesta ação, foram arrecadados cerca de 90
kg
*Atletas do projeto Vida Ativa disputaram o Open de Taekwondo, em Buenos Aires - dois
estudantes conseguiram títulos de campeões e outros dois, de vice-campeões
*Abertura da Temporada de Verão 2016-2017 na praia do Laranjal - até 12 de março, o
Quiosque Viva o Laranjal (orla do balneário Santo Antônio) que funciona todos os dias da
semana, inclusive feriados, sob responsabilidade da Coordenadoria de Estratégia e
Gestão (CEG), abre em horário estendido, das 8h às 21h, com empréstimo de material
esportivo (bolas, raquetes, esperas para vôlei e basquete, slackline, etc.), bicicletas,
cadeira anfíbia para acessibilidade, cadeiras de praia e guarda-sóis, biblioteca pocket,
chimarródromo (água quente para encher a térmica), bebedouro, sanitário com dispenser
de camisinha e cancha de bocha com iluminação especial
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF)

*Conclusão da regularização fundiária no Loteamento Dunas – foi a 11ª realizada nesta
gestão e a maior no Município, em área única, abrangendo 2.577 lotes em 114 quadras
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sdet)
*Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – com o tema "Ciência
Alimentando o Brasil", palestras e uma mesa redonda integraram a programação
*Pelotas Doce Natal, a quarta edição teve luzes e águas dançantes na praça Coronel
Pedro Osório; prédios históricos com iluminação especial; árvore natalina de 15 metros de
altura; Casa do Papai Noel e apresentações artísticas no largo do Mercado Central.
Realização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com apoio da prefeitura de Pelotas
Secretaria de Cultura (Secult)
*Projeto do Dia do Patrimônio, instituído na gestão Eduardo Leite, recebe o prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), na Bahia
*Assinatura do contrato do termo de permissão administrativa que dá ao Instituto Eckart
Desenvolvimento Humano e Organizacional, vencedor da licitação, direito de uso criativo
a partir da revitalização e restauração do Castelo Simões Lopes, com contrapartida social.
Obra começa a ser executada em 2017
*Semana da Consciência Negra - apresentações artísticas, exposições e trabalhos
escolares
*2ª Virada Cultural – mais de 20 apresentações de música, teatro, dança e circo ao longo
de 24 horas, das 22h do dia 19 de novembro às 22h do dia 20
*João Simões Lopes Neto - inauguração de estátua em bronze, em tamanho real, do
escritor pelotense sentado em um banco. A peça está instalada no canteiro da praça
Coronel Pedro Osório, pela rua Lobo da Costa quase esquina com 15 de Novembro
Secretaria de Justiça e Segurança Social (SJSS)
*Semana Municipal do Idoso - atividades e alternativas de cuidados e lazer aos idosos de
Pelotas, contou com apoio do Conselho Municipal do Idoso
*Inauguração da Unidade de Assistência à População Kaingang, na Colônia Santa Eulália
– oferece assistência de saúde e outros serviços sociais às 16 famílias da comunidade
indígena residente nas terras doadas pela prefeitura. O prédio recebeu melhorias pelo
projeto Mão de Obra Prisional no SUS
Secretaria de Saúde (SMS)
*Entrega da UBS Osório, que beneficia três mil moradores do Loteamento Osório –
prefeitura reformou o prédio em que funcionava a Associação Comunitária. O trabalho
resultou em uma sala para a entidade, três consultórios, farmácia, puericultura, sala de

reuniões, copa, área de serviço, consultório odontológico, enfermagem (vacinas, inalação,
curativos e procedimentos), banheiros, recepção e sala de espera.
*Assinatura dos contratos que garantem a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS)
Darci Abuchaim e a reconstrução da UBS Virgílio Costa, ambas no Fragata
*Prefeito Eduardo Leite recebeu o prêmio internacional concedido à Rede Bem Cuidar
pelo Centro de Design Ativo de Nova York, nos Estados Unidos. A Rede Bem Cuidar foi
uma das 12 experiências mundiais reconhecidas
*Inauguração do Serviço Residencial Terapêutico, na avenida Duque de Caxias, no
Fragata – com uma equipe de 12 profissionais, o Serviço é uma experiência inicial para
contemplar portadores de transtornos mentais de longas internações psiquiátricas e que
não possuem suporte social e laços familiares, com o objetivo de viabilizar sua inserção
social no Município de onde se originam
*Outubro Rosa, movimento internacional que estimula a participação da população na luta
contra o câncer de mama - campanha de conscientização, tenda de saúde com
orientações e distribuição de material informativo
*Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, a SMS montou um estande no largo
Edmar Fetter e realizou testes rápidos de HIV, distribuiu preservativos e material
informativo
Secretaria de Transporte e Trânsito (STT)
*A Secretaria de Transporte e Trânsito realizou blitze educativas em diferentes pontos da
cidade (avenidas Ildefonso Simões Lopes, Adolfo Fetter e Ferreira Viana) com o intuito de
conscientizar os motoristas da importância de seguir as regras do trânsito
Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI)
*Inauguração do segundo Ecoponto Municipal, no Fragata - localizado na rua Machado de
Assis, 285, perto da Cosac, o espaço acolhe gratuitamente diversos tipos de materiais
que a população que a população não quer mais
*Mão de Obra Prisional - utilização de apenados do regime semiaberto do Presídio
Regional na limpeza de valetas
*Realização de mutirões de limpeza em diferentes pontos da cidade, como na Santa
Terezinha, Balneário dos Prazeres, Areal, Navegantes, Fragata, Dunas e Três Vendas.
Secretaria de Obras e Pavimentação (Smop)
*Recuperação de trechos danificados do calçadão do Laranjal, com reposição de blocos e
pavimentação
Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU)

*Realização da operação Tudo Azul, para manter o Centro da cidade seguro no período
de festas e impedir que ambulantes irregulares se instalassem no Calçadão. Cotou com
14 fiscais e apoio da Guarda Municipal
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)
*3ª Quinzena do Pêssego, de 14 a 28 de novembro – evento busca valorizar a cultura
tradicional do pêssego, com foco na fruta in natura e a sua importância econômica para o
Município, além de incentivar a utilização da fruta na gastronomia da cidade. Trinta e
cinco estabelecimentos participam do projeto, colocando nos cardápios pratos e bebidas à
base da fruta. A edição contou com gincana gastronômica, entre estudantes do curso de
Cozinheiro do Senac, e mostra de trabalhos de alunos da rede municipal no interior do
Mercado Central
Guarda Municipal (GM)
*O prefeito Eduardo Leite assinou o Decreto Municipal nº 5.963 de 20 de dezembro de
2016, que cria o Centro Integrado de Operações Municipais – local vai agilizar o
tratamento das informações e a resolução de ocorrências. Será gerido pela GM e pelo
Gabinete de Gestão Integrada (GGI-M)
Defesa civil
*Aquisição de um drone e um motor de barco, através de recursos solicitados ao judiciário
(R$ 15 mil) - o drone servirá para o mapeamento de áreas de risco e auxiliará na
identificação de focos de mosquito em ações conjuntas com a Secretaria de Saúde

