
PORTO ALEGRE NÃO PODE ESPERAR!

Garantir a vacina de Covid-19 e 
preparar a cidade para que todos 
sejam imunizados.

Colocar em dia os atendimentos 
e procedimentos adiados pela 
pandemia, em parceria com os 
hospitais filantrópicos e públicos.

Não aumentar impostos e não cobrar 
pedágio dentro da cidade.

Cancelar os aumentos do IPTU, 
encaminhando à Câmara de 
Vereadores Projeto de Lei para 
corrigir esta medida que prejudica 
milhares de porto-alegrenses.

Disponibilizar o maior programa de 
Microcrédito de Porto Alegre para 
pequenos empreendedores, criando 
um fundo garantidor junto às 
instituições financeiras.

Regulamentação de Lei de Liberdade 
Econômica que simplifica a vida das 
empresas, destrava a economia e 
gera mais empregos.

Fim da necessidade de alvarás e 
licenças para empreendimentos de 
baixo risco.

Implantar creches noturnas e ampliar 
as vagas oferecidas na rede. 

Melhor gestão dos horários e criação 
de linhas noturnas de ônibus para 
atender trabalhadores.

Recuperar o ano letivo com aulas no 
turno inverso e reforço no ensino 
híbrido, usando recursos do Fundo 
de Inovação e Tecnologia para 
garantir internet de qualidade aos 
alunos. 

Zelar pela limpeza da cidade, 
recuperar paradas de ônibus, garantir 
iluminação de qualidade e ampliar o 
recolhimento de lixo. 

Qualificar a infraestrutura da cidade: 
acabar com as constantes faltas d’ 
água, implantar drenagem pluvial 
eficiente, ampliar o tratamento de 
esgoto, investir em pavimentação e 
acabar com os buracos.

Ampliar e qualificar a Guarda 
Municipal, usando a tecnologia para 
frear a criminalidade. Integrar ações 
com a Brigada Militar e demais 
orgãos de segurança. 

Combater a violência fortalecendo 
o vínculo familiar, políticas sociais e 
prevenção à drogadição.

Consolidar Porto Alegre como 
referência em inovação, com forte 
incentivo a startups e economia 
criativa.

Coligação Estamos Juntos, Porto Alegre (MDB, Solidariedade,  DC,  CIdadania, DEM, PRTB e PTC)
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Estas são 15 medidas que Melo 
e Ricardo Gomes vão implantar 

imediatamente!

@melo15poa   |   www.melo15poa.com.br
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https://www.melo15poa.com.br/
http://www.melo15poa.com.br
https://www.facebook.com/melo15poa
https://twitter.com/Melo15poa
http://www.instagram.com/melo15poa/

