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APRESENTAÇÃO  

 

Prezado Cidadão Santacruzense, 

 

É com muita satisfação que a COLIGAÇÃO SANTA CRUZ SEGUINDO EM FRENTE 
apresenta o Plano de Governo 2021-2024, elaborado juntamente com a comunidade de 
Santa Cruz do Sul.  

Este Plano foi construído através da participação de cidadãos e entidades 
representativas de nossa amada cidade, tanto nas respostas recebidas do Formulário de 
Pesquisa de Opinião, como em entrevistas e reuniões realizadas com as Entidades.  

Foram mais de duzentos questionários recebidos, avaliados e considerados para a 
formalização deste material. Juntos construímos as sugestões, e lado a lado vamos 
realizar os anseios contidos neste Plano de Governo.  

Reafirmamos aqui o nosso compromisso com a população e com o futuro, 
desenvolvendo uma política com integridade, verdade e orientada por uma gestão 
pública de conversa franca, leal e sincera. 

Agradecemos e transmitimos nosso reconhecimento à toda comunidade e 
entidades, pois para nós é fundamental que o protagonismo deste projeto seja 
compartilhado com toda população, onde suas ideias se tornem prioridade em nossa 
cidade.  

Este Plano de Governo é apenas um ponto de partida, estando aberto para 
sugestões e contribuições, para o seu melhoramento, seja durante a campanha eleitoral 
e também durante a próxima gestão. 

É preciso seguir em frente, cuidando da nossa gente, ouvindo as pessoas, cuidando 
da nossa cidade, de mãos dadas com a população. 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA 

 

• Investir nas patrulhas agrícolas, empresas familiares e incentivar os jovens para 

permanecerem na agricultura; 

• Disponibilizar recursos para aquisição de maquinários/implementos agrícolas; 

• Fortalecer o relacionamento com a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul 

(EFASC) e entidades de classes representativas do Município; 

• Apoiar os pequenos produtores para diversificar culturas, desde a produção à 

comercialização com análise prévia de mercado; 

• Estimular a criação de um Centro de Produção de Mudas e Reflorestamento e 

Programa Hortas Comunitárias; 

• Ampliar a Ceasa Regional com a criação de mais um pavilhão; 

• Criar programa de incentivo para a agricultura familiar e comercialização de 

produtos coloniais; 

• Fomentar o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) junto às Associações de 

Produtores Rurais e incrementar a merenda escolar, das Escolas Municipais, com a 

aquisição de alimentos através do PAA; 

• Contemplar estudos e estabelecer critérios para viabilizar a implantação de poços 

artesianos, nas áreas de atividades agrícolas; 

• Incrementar as Feiras Rurais, incentivando a expansão para um maior número de 

bairros; 

• Ampliar a malha viária para melhorar o escoamento das safras; 

• Criar programas de irrigação artificial para períodos de seca; 

• Melhorar as condições de rede de água potável, luz e acesso à internet para a 

população rural; 

• Implantar o Fundo Municipal de Agroindústrias e Desenvolvimento Rural; 

• Ampliar o número de Agroindústrias no nosso interior; 

• Oferecer incentivos aos frigoríficos do nosso Município para que aumentem sua 

capacidade de produção e comercialização (ação conjunta das Secretarias da 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico); 

• Agricultura sustentável: Priorizar ações de captação de recursos para projetos de 

infraestrutura rural com destaque para pavimentação e manutenção de estradas, 



energia elétrica trifásica, comunicação por telefonia móvel, internet e abastecimento 

por redes hídricas, incentivando a agricultura ecológica como uma forma de produção 

agrícola menos danosa à saúde humana e à natureza; 

• Considerar as necessidades específicas de cada localidade/distrito conforme o 

registro de demandas catalogadas em Reuniões Comunitárias; 

• Garantir o atendimento das necessidades específicas de cada Distrito, 

observando sua Vocação e Potencialidades; 

• Firmar parcerias com renomadas instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão para 

desenvolver e executar os projetos previstos no Plano de Governo; 

• Oportunizar o consumo de hortigranjeiros e produtos de agroindústrias 

familiares; 

• Proporcionar lazer, saúde, qualificação as famílias rurais em especial aos jovens 

como forma de incentivá-los a permanecer no meio rural; 

• Incentivar ações de empreendedorismo ao público rural para a 

agroindustrialização e/ou abertura de empresas familiares como forma de garantir 

renda, qualidade de vida, sustentabilidade da agricultura e sucessão familiar sem 

descaracterizar o meio rural; 

• Desenvolver meios de garantir o abastecimento de água potável para população, 

bem como sua disponibilidade para irrigação, piscicultura e dessedentação animal; 

• Difundir a psicultura, no município, com abertura de novos açudes e limpeza de 

tanques já existentes; 

• Implantar um programa de Patrulha Mecanizada e viabilizar obras de engenharia   

para a área rural do Município; 

• Difundir e promover a prática de técnicas corretas e adequadas de produção, 

cultivo e comercialização junto aos produtores rurais; 

• Instituir o Programa Municipal de incentivos à correção de Acidez do Solo com 

subsídio de calcário entregue na propriedade; 

• Implantar as subprefeituras dos Distritos de São Martinho e Saraiva; 

• Tornar as Subprefeituras um verdadeiro espaço público resolutivo, com 

integração com todas as secretarias do Município, sob supervisão e vinculado 

diretamente ao Gabinete do Vice-Prefeito. 

 



CAUSA ANIMAL 

 

• Desenvolver um programa de amparo à proteção dos animais, promovendo o 
controle e o combate ao abandono de animais; 

• Ativar o Castra Móvel, disponibilizando equipe e material para atendimentos da 
demanda nos bairros da cidade, funcionando como elo de ligação do atendimento do 
Hospital Veterinário; 

• Tornar realidade, tirando do papel o Centro de Bem-Estar Animal em Linha Santa 
Cruz, na área da Granja; 

• Trabalhar em conjunto com as ONG´s e ativistas da Causa Animal, tornando o 
município um parceiro presente nas ações oriundas da comunidade. 

 

CULTURA 

 

• Qualificar as atividades de artistas, produtores e agentes culturais, além de criar 
conexões com órgãos públicos e privados que atuam no setor; 

• Quantificar e formalizar a formação de novas atividades culturais e artísticas; 

• Estimular a participação do cidadão, através de parcerias e uso dos instrumentos 
artísticos, que de forma lúdica e intuitiva possam vir a transformar o cotidiano e atuação 
do meio cultural; 

• Estimular o papel do cidadão para a construção, democratização do acesso e 
descentralização das atividades culturais; 

• Aprimorar e incentivar formas de promoção à participação ativa e constante, 
através do trabalho integrado e parcerias entre o poder público municipal, associações, 
órgãos governamentais, entidades de serviços e iniciativa privada, direcionados à 
comunidade santa-cruzense; 

• Criar o programa cidade multicultural que contemple a descentralização das 
artes, apoiando todas as ações e manifestações promovidas pelas diversas etnias, 
devidamente representadas no âmbito municipal; 

• Elaborar, construir e equipar um espaço multicultural para apresentações e 
manifestações do segmento como: teatro, música, dança, exposições de artes, incluindo 
mini auditório e centro de convivência; 

• Sistematizar fóruns, simpósios, cursos e oficinas culturais, envolvendo as diversas 
setoriais representadas no Conselho Municipal de Cultura, visando debater, formar, 
capacitar, qualificar e estimular cidadãos e profissionais ligados aos diversos segmentos 
culturais a nível municipal; 



• Criar o calendário de eventos e promoções culturais do município de Santa Cruz 
do Sul, com periodicidade anual; 

• Executar o projeto existente de revitalização do espaço destinado a implantação 
das oficinas multiculturais, que integram a estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, 
localizado à rua Tiradentes nº 15, fundos do prédio que abriga a Biblioteca Pública 
Municipal Elisa Gil Borowski; 

• Projetar e construir o “Mercado Público, de Artes e Cultura de Santa Cruz”, no 
espaço de propriedade do município, localizado entre as ruas Tiradentes e Galvão Costa, 
dando finalidade a uma área hoje desocupada, local que anteriormente abrigava a 
Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos (fundos da Biblioteca 
Municipal); 

• Restaurar e/ou revitalizar bens históricos tombados e/ou catalogados pelo 
município, com aporte de recursos próprios, parcerias com a iniciativa privada ou 
decorrentes da elaboração de projetos culturais incentivados através das leis de fomento 
à cultura, no âmbito municipal, estadual ou federal; 

• Elaborar projetos de leis específicos, visando o efetivo fomento e destinação de 
recursos ao Fundo Municipal de Cultura – FMC, potencializando, exclusivamente, o meio 
cultural e suas setoriais, nas ações e iniciativas idealizadas pelo segmento; 

• Ampliar a participação do número de entes e agentes culturais devidamente 
constituídos, ampliando a representatividade das setoriais que atuam junto ao Conselho 
Municipal de Cultura – CMC; 

• Resgatar espaços históricos do município, assim como o projeto de revitalização 
do Espaço Cultural e de Cidadania de Rio Pardinho, tornando-os referências 
multiculturais da nossa cidade. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

• Projetar e implantar o Parque Logístico às margens da BR 471, incentivando o 
crescimento industrial localizado e, ao mesmo tempo, contemplar o porto seco para 
transbordo de mercadorias, evitando o tráfego de veículos de grande porte no perímetro 
urbano. Tal iniciativa promoverá a geração de emprego, renda e desenvolvimento 
econômico, mediante plano estratégico com plena gestão ambiental; 

• Estimular a instalação de novas empresas no município, através da promoção de 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor, visando à geração de empregos 
efetivos; 

• Estabelecer parcerias com SISTEMA “S” (SEBRAE, SESC/SENAC, SESI/SENAI), para 
promover cursos profissionalizantes aos jovens e adultos, de acordo com a 
disponibilidade no mercado de trabalho; 



• Estimular através da parceria público-privada e/ou por meio de convênios, um 
espaço com infraestrutura laboratorial (unidades de pesquisa), para apoiar o 
desenvolvimento tecnológico voltado às novas tecnologias, produtos e iniciativas de 
ações sustentáveis; 

• Estimular a criação de cooperativas, que deverão agir no desenvolvimento de 
parcerias com as comunidades e bairros, para implantar ações sustentáveis e de renda; 

• Ampliar a participação do município em discussões e ações de conhecimento 
sobre desenvolvimento sustentável; 

• Buscar parcerias com o objetivo de promover ações integradas com o poder 
público e a iniciativa privada, para incrementar o desenvolvimento econômico e explorar 
o potencial turístico; 

• Promover ações de divulgação dos pontos turísticos para atrair investimento 
econômico e assim, gerar emprego e renda para nossos munícipes, além do aumento da 
produção de bens e serviços; 

• Diversificar a economia e captar indústrias de médio e grande porte; 

• Criar o Fundo de Inovação Tecnológica; 

• “Programa Cidade Empreendedora” em parceria com o SEBRAE; 

• Criar e estabelecer regras de subsídio para a “Central de Empregos”; 

• Fomentar projetos de grande porte com apoio do Governo Federal, tais como a 
ampliação do Distrito Industrial e duplicação do trecho urbano da BR471; 

• Modernizar, reequipar e revitalizar o complexo e edificações de responsabilidade 
do município junto ao aeroporto Luiz Beck da Silva, conforme exigências pré-definidas e 
encaminhadas pela ANAC ao município, incluindo prioritariamente os projetos de 
cercamento da área existente, ampliação de angares, modernização da torre de controle, 
iluminação para balizamento aéreo noturno, com a devida demarcação e ampliação de 
pista; 

• Reavaliar a parceria público-privada, para gestão profissional e autossustentável 
do complexo do aeroporto Luiz Beck da Silva; 

 

Medidas microeconômicas de curto prazo a serem adotadas pela Administração 
Municipal, para o Desenvolvimento Econômico do Município pós Pandemia Covid-19: 

• Fortalecer e dar visibilidade às atividades do Banco do Povo, ampliando o apoio 
às micro e pequenas empresas; 

• Apoiar o empreendedorismo individual através de investimentos financeiros para 
pessoas que se encontram em situação de baixa renda; 



• Promover a formalização dos trabalhadores informais para que estes sejam 
inseridos corretamente no mercado de trabalho; 

• Modernizar e unificar o processo de abertura de novas empresas no Município, 
visando desburocratizar o sistema instituído atualmente; 

• Criar um espaço municipal para o desenvolvimento de startups e empresas de 
tecnologia para fomentar o empreendedorismo criando um “Berçário Industrial 
Tecnológico” ou “Berçário Industrial Virtual”. 

 

EDUCAÇÃO 

 

• Incentivar Escolas de Período Integral, proporcionando no contra turno, 
atividades artísticas, espaços de estudos coletivos e individuais, oficinas, esporte e lazer 
em parceria com o MEC, nas escolas de educação infantil e ensino fundamental; 

• Criar a biblioteca virtual, ampliar o acervo de livros e atualizar o sistema de 
informatização da biblioteca municipal; 

• Implementar a gestão da frota dos veículos utilizados no transporte escolar; 

• Expandir e modernizar os laboratórios de informática, possibilitando aos alunos 
acesso à internet no contra turno, para a realização de trabalhos escolares da rede 
municipal; 

• Prover políticas de inclusão digital de educandos portadores de necessidades 
especiais; 

• Criar salas de recursos multifuncionais, garantindo a estrutura necessária aos 
profissionais, prestando atendimento de forma complementar ou suplementar aos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotados, assegurando-lhes condições de acesso, participação e 
aprendizagem; 

• Incentivar e ampliar brinquedotecas na educação infantil, inclusive nas escolas 
municipais e cooperadas que atendem esse segmento; 

• Promover Projetos que envolvam as Unidades Escolares (gincanas, passeios, 
eventos, palestras, feiras e outros); 

• Ampliar a informatização a serviço da educação, além de novas tecnologias, 
melhorando a qualidade do serviço público da educação; 

• Promover a “Semana da Consciência” para fomentar programas institucionais de 
combate às drogas, bullying e abuso infantil, buscando a segurança, a tranquilidade e a 
cultura da paz nas escolas; 



• Disponibilizar no portal da transparência dados acessíveis ao cidadão sobre a 
rede municipal, por escola; 

• Zerar a fila de espera nas creches municipais; 

• Construir uma Creche Central que atenda os filhos dos funcionários do comércio 
e outros que trabalham no centro; 

• Implantar o Centro de Referência do Professor na rede municipal, para cursos de 
formação, capacitação e qualificação dos Professores, com observatório da Educação, 
parcerias com Universidades para Graduação e Pós-Graduação, Semana Acadêmica 
Municipal, difusão de boas práticas e trocas de experiências; 

• O “Educando para o Futuro” terá por foco a modernização da educação municipal 
por meio da reformulação das práticas e conteúdo, bem como pela adoção de 
tecnologias no ensino. A prefeitura vai ofertar disciplinas voltadas à inclusão digital, 
notadamente programação de computadores, buscando a disseminação de uma cultura 
de inovação e a criação de oportunidades futuras de trabalho; 

• Parcerias com Universidades e Entidades Privadas, para qualificação profissional 
de Jovens e Adultos(EJA); 

• Incluir a participação dos pais no Plano de Educação; 

• Criar uma plataforma online para professores e alunos com capacitação prévia; 

 

• ESCOLAS CÍVICO-MILITARES – Implementar a Escola Cívico Militar por meio de 
convênio firmado com o Estado, de forma a permitir que militares da reserva possam 
exercer as funções de monitoria. A seleção dos monitores será feita pelo Estado, tudo 
em conformidade com a Lei nº 15.401/19.  

 

ESPORTE E LAZER 

 

• Desenvolver o projeto “Esporte nos Bairros” para incentivar a realização de 
competições nos bairros, em diversas modalidades como as corridas na rua, ciclismo, 
campeonatos de bocha, skate, dominó, canastra e outros esportes; 

• Potencializar o apoio e treinamento de atletas no município através de legislação 
própria; 

• Desenvolver o calendário anual de eventos esportivos; 

• Viabilizar convênios com empresas privadas para oferecer práticas esportivas e 
paradesportivas; 

• Ampliar os Projetos “Craques da Bola, Cidadãos do Amanhã” e o “Maturidade 
Esportiva”; 



 

• Criar uma divisão municipal para elaboração de projetos para instruir as 
entidades à captação e democratização de recursos; 

• Apoiar e incentivar competições municipais e intermunicipais em várias 
modalidades com a participação de entidades e clubes; 

• Garantir o apoio necessário às ligas de futebol amador do Município: Liga 
Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (LIFASC), Departamento de Futebol 
Monte Alverne (DFMA), Associação do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (AFASC), 
Liga Vale do Castelhano, Liga de Futebol Sete de Saraiva, Liga Integração de Futebol Sete 
e Liga de Futebol Sete de São Martinho Paredão, entre outras; 

• Manter, apoiar e ampliar as parcerias com as escolinhas de práticas esportivas 
nas diversas modalidades, através de projetos e parcerias que contemplem as categorias 
de base; 

• Incentivar projetos e equipamentos adequados para assegurar a participação das 
pessoas com necessidades especiais e de idosos na prática de esportes no município; 

• Promover integração de clubes de bairro, através de competições de categoria 
de base, incentivando e identificando possíveis jovens talentos esportivos; 

• Retomar o Projeto Praça da Cidadania para incentivar o uso e cuidado de espaços 
de lazer dos bairros e incentivar os talentos locais; 

• Realizar um estudo de viabilidade, busca de recursos e/ou parceiros para a 
construção do “Ginásio de Inverno”, para patinação, eisstocksport e outros; 

• Reorganizar e revitalizar o Ginásio Poliesportivo, criando um espaço ou um 
Ginásio Suporte para modalidades de lutas; 

• Modernizar e remodelar o Parque da Oktoberfest, com ênfase nos espaços 
esportivos: campo municipal e pista de atletismo, quadras poliesportivas, skate park e 
outros; 

• Revitalizar e reestruturar espaços esportivos e de lazer nos bairros, com a 
ampliação de modalidades coletivas, pistas de skate, academias ao ar livre, atletismo e 
outras; 

• Apoiar de forma institucional, projetos dos clubes que pretendam participar de 
campeonatos de nível Estadual, Nacional e Internacional, com o foco para retomada do 
Basquete com o Clube União Corinthians, apoio integral ao Futebol Clube Santa Cruz, 
Esporte Clube Avenida, Equipes de Futsal, Atletismo, Patinação, Tênis, modalidades de 
Lutas e Artes Marciais, Eisstocksport e outras modalidades que pulsam em nossa cidade.  

 

 

 



GESTÃO PÚBLICA E FUNCIONALISMO 

 

• Propiciar um Plano de Desenvolvimento Estratégico Sustentável com metas a 
curto, médio e longo prazo, para soluções na Gestão Pública, Mobilidade Urbana, 
Preservação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; 

• Elaborar Orçamento Participativo, oportunizando à população elencar suas 
prioridades nos investimentos municipais; 

• Implantar o projeto “Santa Cruz do Sul Parcerias”, para a captação de recursos 
dos Governos Federal e Estadual, Bancos de Desenvolvimento Nacional e Internacional 
e parcerias Público-Privada; 

• Apresentar balanço de resultados das metas estabelecidas, além de aprimorar o 
Portal da Transparência de todas as despesas e receitas da Prefeitura, além das verbas 
oriundas do Governo Federal e Estadual e das provenientes de parcerias público-
privadas; 

• Criar a Central de Captação Multidisciplinar de projetos e recursos estaduais e 
federais; 

• Valorização do Servidor Público com treinamentos e capacitação no Centro de 
Gestão e Qualificação Municipal (CGQM); 

• Instituir o projeto “Funcionário Destaque”, reconhecendo o trabalho do Servidor 
Público Municipal, bem como Honra ao Mérito destacando o tempo de serviço;  

• Instituir o Plano de Assistência em Saúde, em parceria com o IPE-Saúde, para o 
Servidor Público Municipal; 

• Promover reestudo da “Lei do Vale-alimentação”; 

• Promover canais de diálogo permanente com o Funcionalismo Municipal; 

• Implantar um programa de integração entre as diversas secretarias, evitando 
assim o deslocamento de servidores municipais de uma secretaria para outra, apenas 
para levar um documento e/ou colher alguma assinatura, economizando inclusive o 
consumo de combustível e desgaste de veículos oficiais; 

• Reforma administrativa viabilizando a redução do número de Secretarias no 
município e de cargos comissionados, valorizando os servidores municipais em funções 
de direção, chefia e assessoramento; 

• Criar o “ALÔ PREFEITURA” uma ouvidoria para pedidos, sugestões e reclamações 
da população com acompanhamento por protocolo; 

• Criação da Política de Desburocratização para revisão e aceleração de processos 
administrativos internos e externos da prefeitura; 



• Elaborar sistema municipal digital de informações físico-territoriais, ambientais, 
sociais, econômicas e outras, para definição das melhorias necessárias; 

• Implantação da Gestão da Frota Municipal: Central de Veículos da prefeitura para 
controle da frota de veículos do serviço público municipal; 

• Transformar, Santa Cruz do Sul numa “Cidade Inteligente” com sistemas de apoio 
tecnológico às decisões de governo, como por exemplo: análise eficaz do 
monitoramento das vias públicas para a melhoria do trânsito e da segurança, previsão 
de catástrofes naturais, identificação antecipada de demandas na saúde, educação, 
idosos e acessibilidade; 

• Reorganizar o Berçário Industrial buscando parcerias para monitoramento e 
orientação de crescimento das atividades ali desenvolvidas. 

 

INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Reativar o Centro de Convivência da Melhor Idade, oferecendo assistência 
jurídica, atividades de integração, cultura, esporte e lazer, apoiando grupos da terceira 
idade no interior e nos bairros da cidade; 

• Reorganizar o Centro de Atendimento Multidisciplinar às Pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais (CODESC); 

• Implantar políticas de valorização da mulher nas mais diversas áreas, como 
medida de incentivo à inclusão e defesa dos seus direitos; 

• Reorganizar os conselhos municipais, além de oferecer um espaço destinado a 
congregar os trabalhos desenvolvidos pelos mesmos; 

• Intensificar ações e parceria com a Delegacia da Mulher e Patrulha Maria da 
Penha, ampliando a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas 
de violência; 

• Criar o “CRAS Volante” para atendimentos das famílias do interior e em 
populações ainda desassistidas; 

• Reestruturação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 
para atendimento da demanda do município e a realização de campanhas permanentes; 

• Desenvolver atividades sócio educativas, no contra turno, para crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social e visando também as mães 
trabalhadoras em todos bairros carentes, 

• Fortalecer, apoiar e estruturar melhor o Conselho Tutelar para atendimento da 
demanda Municipal; 



• Adequar e ampliar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Centro de 
Referência da Assistência Social (CRÁS), para atendimento da demanda do município; 

• Viabilizar a realização de loteamentos municipais e programas de habitação e 
moradia, incluindo os sistemas de habitações verticais; 

• Ampliar o atendimento do Programa Aluguel Social; 

• Humanizar e ampliar o atendimento do Auxílio Funeral, prevendo uma despedida 
digna aos mais carentes, bem como possibilitando a cremação para pessoas de baixa 
renda; 

• Potencializar as ações da Ronda Social, em parceria com demais área da 
administração, inclusive com o Consultório de Rua; 

• Transformar Santa Cruz do Sul na “Cidade Amiga do Idoso”;  

• Implementar Políticas Públicas dirigidas à população negra, indígenas e 
LGBTQIA+; 

• Dar continuidade ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o 
trabalho análogo ao escravo. 

• Oferecer cursos profissionalizantes com vistas à inserção no mercado de 
trabalho, em parceria com os departamentos de recursos humanos das empresas, 
visando o aproveitamento da mão de obra qualificada; 

• Desenvolver um cadastro único social municipal interligando os setores sociais 
com entidades filantrópicas para melhor atender as necessidades da população. 

 

INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA 

 

• Instituir um Plano de Pavimentação dos Bairros (PPB), para melhorar a 
infraestrutura, com pavimentação e manutenção das ruas do município; planejar bairros 
autossuficientes; 

• Buscar recursos para criar um novo cemitério e revitalizar e ampliar os já 
existentes; 

• Criar calçadões padronizados e revitalizar os existentes com ciclovias, percurso 
de caminhada, paradas para descanso e contemplação com mobiliário urbano de 
qualidade; 

• Atualizar o cadastro da rede pluvial do município, realizando o mapeamento de 
toda a rede; 

• Estimular o zelo da iluminação pública através de campanhas de conscientização; 



• Buscar a implantação de um sistema de transporte público municipal em locais e 
horários não atendidos, com integração entre terminais, em parceria através do bilhete 
único; 

• Realizar estudos para implantação do Tarifa Inteligente, iniciativa com objetivo 
de ofertar opções tarifárias flexíveis e ajustadas ao perfil do usuário do transporte 
público; 

• Promover  a melhoria de pavimentação das ruas que são corredores de ônibus; 

• Reestruturar e qualificar o mobiliário urbano e a sinalização da cidade de modo 
geral, com pontos de ônibus humanizados, iluminação, bancos, lixeiras, indicativos de 
serviços essenciais e pontos turísticos;  

• Ampliar a rede de ciclovias e ciclofaixas, requalificando as existentes com 
melhores demarcações e sinalizações, com maior número de "estacionamentos" de 
bicicletas; 

• Promover estudos pertinentes junto à engenharia de trânsito para realizar ações 
de melhorias no trânsito; 

• Estimular campanhas que incentive o uso de vestimentas coloridas e visíveis a 
veículos de duas rodas; 

• Reestruturar pontes, no interior, e respectiva sinalização para melhorar a 
acessibilidade e tráfego; 

• Promover a instalação de sinaleiras inteligentes, permitindo avançar com 
cuidado a noite em situações onde há pouco trafego e melhorando o fluxo do trânsito 
em alguns pontos prevendo horários de pico; 

• Criação do sistema “Ruas Digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros 
que apresentem maior carência de conectividade; 

• Permitir que estabelecimentos essenciais como consultórios de saúde possam 
adquirir cotas de rapidinho para seus clientes e funcionários; 

•  Reavaliar o paisagismo nas principais vias de fluxo do município, em parceria 
com o comércio local, para o favorecimento do turismo, trânsito, lazer e 
sustentabilidade; 

• Criar um projeto de requalificação de áreas urbanas, para a construção de 
espaços que incentivem o lazer recreativo nos bairros, como praças, quadras 
poliesportivas, áreas abertas para apresentações culturais e também reestruturar e fazer 
a manutenção das já existentes; 

• Construir e reformar creches, berçários, escolas, áreas de lazer e postos de saúde, 
de acordo com o mapeamento de demandas, necessidades dos bairros e projetos 
desenvolvidos; 



• Buscar recursos público-privado, para construir um centro de eventos, que 
promova shows, feiras, apresentações artísticas e culturais, cursos e outros, visando 
desenvolver o turismo e a valorização da cultura; 

• Restaurar, reformar e adaptar os ginásios de esportes e quadras, oferecendo 
espaços adequados e acessíveis, para uso de todos os diferentes públicos e a prática das 
diversas modalidades esportivas; 

• Fiscalizar e garantir a manutenção e limpeza dos espaços públicos; 

• Criar um Fundo Municipal para Mobilidade Urbana Sustentável para melhorias 
no transporte coletivo e transportes alternativos; 

• Promover ações educativas de “gentileza urbana no trânsito” com apoio direto 
dos alunos das escolas municipais realizado nas ruas do seu bairro e/ou central; 

• Dar continuidade a construção do Centro Administrativo; 

• Instituir parceria público-privada, para estudo do projeto de revitalização e 
implementação de um terminal rodoviário moderno e autossustentável do ponto de 
vista econômico; 

• Revitalizar todos os banheiros públicos municipais; 

• Adaptar os pontos de taxi com acessibilidade para pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

• Desenvolver diagnósticos socioeconômicos e ambientais do município, 
identificar e atualizar para elaboração de um Plano Municipal do Meio Ambiente com o 
auxílio de recursos tecnológicos; 

• Potencializar ações isoladas ou em parceria com municípios vizinhos e que 
utilizam a água do Rio Pardinho no sentido da PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES e córregos 
que desembocam no Rio Pardinho desde a sua nascente; 

• Potencializar ações isoladas ou em parceria com municípios vizinhos na LIMPEZA 
DAS MATAS CILIARES RIBEIRINHAS, DESASSOREAMENTO, e outras intervenções 
necessárias para aumentar o volume das águas do Rio Pardinho; 

• Proteger o Cinturão Verde e a bacia hídrica do Rio Pardinho; 

• Elaborar plano de prevenção e de auxílio em casos de enchentes no Rio Pardinho 
em parceria com a Defesa Civil; 

• Prever alternativa com a instalação de ponte pênsil em locais que possuem 
“passo/ lajeado” no leito do Rio Pardinho; 



• Elevar os níveis de saneamento básico e a qualidade do abastecimento de água, 
cobrando da CORSAN o cumprimento das metas e investimentos do Contrato e das ações 
previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• Estimular a construção de cisternas para captação d’agua; 

• Avaliar a rede hídrica no interior do município e potencializar a construção de 
novos reservatórios; 

• Atuar na fiscalização e acompanhamento dos serviços de saneamento básico e 
abastecimento do município; 

• Fomentar programa de reaproveitamento energético de resíduos sólidos tanto 
na redução de geração e principalmente no incentivo a reciclagem, transformando lixo 
em adubo orgânico; 

• Elaborar projetos de educação ambiental e conscientização da população, para 
preservar e recuperar as áreas verdes do município; 

• Ampliar e melhorar a coleta seletiva de lixo; 

• Ampliar e incentivar o tratamento sustentável de resíduos sólidos e lixo 
eletrônico; 

• Executar as políticas públicas de gestão ambiental; 

• Criar sistema de monitoramento de fauna e flora, sua identificação e práticas 
para zelo e ampliação; 

• Atualizar mapa de áreas de risco de acidentes naturais do município em parceria 
com a Defesa Civil; 

• Controlar a desarborização da cidade; 

• Promover o estudo geobiodiverso e científico com ações efetivas à preservação 
do cinturão verde; 

• Continuar e concluir o Projeto do Lago Dourado, de acordo com o projeto 
existente e os recursos previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico, 
preservando o manancial de água e o seu entorno, tornando o local um marco de 
preservação da biodiversidade e possibilitando um espaço de esporte e lazer para a 
comunidade. 

 

SAÚDE 

 

• Ampliar a informatização do SUS para integrar a comunicação entre todos os 
locais de atendimento: Hospitais, UPA, Hospitalzinho, Unidades Básicas de Saúde, 
Estratégias de Saúde da Família, Centros de Atendimento e de Referência; 



• Criar e ampliar programas especiais de atendimento para grupos específicos de 
pacientes na prevenção e tratamento de doenças; 

• Potencializar o acesso dos usuários do SUS às diversas especialidades médicas e 
de outros profissionais de saúde; 

• Qualificar a frota de veículos e ambulâncias, implantar unidade de saúde móvel 
para atender comunidades; 

• Revitalizar e reequipar todos os Postos de Saúde (UBSs e ESFs), buscando maior 
resolutividade e efetividade, dotando espaços com salas de amamentação, fisioterapia 
para idosos, terapia para saúde mental pós-pandemia e outras atividades; 

• Retomada do atendimento 24h no Hospitalzinho; 

• Qualificar o atendimento da Saúde Mental e dos CAP’s (Centros de Atendimento 
Psicossocial) para saúde mental, com ênfase na pós-pandemia; 

• Apoiar entidades de atendimento a dependentes químicos e pessoas portadoras 
de necessidades especiais; 

• Ampliar o horário de atendimento de Postos de Saúde em locais estratégicos, 
inclusive com atendimento noturno de forma permanente, bem como implantar uma 
Farmácia Municipal 24 horas; 

• Reestruturar as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do município, com melhor 
controle e atualização de dados; 

• Criar setor de Captação de Recursos para verbas terceirizadas no investimento 
em programas da Secretaria de Saúde; 

• Disponibilizar de forma clara no Portal de Transparência do Município o repasse 
de recursos destinados aos Hospitais e Convênios (CISVALE); 

• Reestruturar a Ouvidoria da Saúde, com acesso público mediante um protocolo 
de atendimento que permita o acompanhamento das filas de espera de atendimentos 
especializados e cirurgias eletivas; 

• Instituir um Centro de Especialização em Reabilitação (CER); 

• Criar o Plantão SUS no Hospital Monte Alverne; 

• Buscar apoio para implantação da Nova UTI Adulto no Hospital Santa Cruz, com 
10 leitos Nível III; 

• Reestruturar e implantar um Posto de Saúde Central Modelo, para demandas de 
baixa complexidade, segundo o Protocolo Manchester, para os pacientes classificados 
como “pouco urgente” e “não urgente”, o que impactará na redução de filas e tempo de 
atendimento do PA/HSC e da UPA;  

• Fazer a gestão adequada do cartão SUS, evitando fraudes que resultam em 
demora no atendimento do cidadão santacruzense; 



• Criar na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, a figura do “Apoio Médico”, 
garantindo o reforço de atendimento do médico do Posto de Saúde, quando ausente o 
médico titular, seja por licença médica, férias ou outra situação que inviabilize o 
atendimento da população, garantindo assim médicos sempre, em todos os Postos de 
Saúde; 

• Incentivar e oportunizar o Parto Humanizado; 

• Buscar de forma permanente junto aos Governos Estadual e Federal, em apoio 
aos Hospitais Santa Cruz, Ana Nery e Monte Alverne, a recomposição dos Tetos de Média 
e Alta Complexidade, garantindo os recursos necessários para manutenção das 
referências de Cardiovascular, Oncologia, Otorrinolaringologia, Partos de Alto Risco, 
Pronto Atendimentos e outros serviços referenciados; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

• Intensificar as ações com a Guarda Municipal e criar o Fundo Municipal de 
Segurança Pública; 

• Solicitar ao governo Estadual maior número de efetivos das polícias civil e militar, 
bem como nas demais estruturas e órgãos de segurança, além de mais equipamentos de 
proteção; 

• Ampliar o Sistema de Monitoramento Eletrônico, com câmeras inteligentes com 
sistema de tecnologia adequado para sincronizar a sinalização conforme os fluxos de 
veículos; 

• Formular o Plano Municipal de Segurança Pública, inserindo programas em 
consonância com as leis Estaduais e Federais; 

• Viabilizar o monitoramento das EMEIS, EMEFS e Postos de Saúde, com 
policiamento e câmeras de vigilância interligadas com a central de monitoramento; 

• Promover ações e programas de parceria entre a comunidade, como as patrulhas 
comunitárias; 

• Estender módulos compartilhados, como os da Linha Santa Cruz e da Praça 
Getúlio Vargas para uso comum da Guarda Municipal, Brigada Militar e outros agentes 
de segurança, potencializando o trabalho na área de segurança pública, bem como a 
ampliação dos Núcleos de Policiamento Comunitário; 

• PROGRAMA ZONA SEGURA – Instaurar o “Programa Zona Segura” que visa 
auxiliar e aprimorar o conceito de videomonitoramento, fazendo com que as câmeras 
usadas para investigação pós-delito, sejam utilizadas para evitar os atos de 
criminalidade, pois através delas o operador de segurança que estiver manuseando o 
sistema, poderá acionar a patrulha policial. O sistema possui giroflex idêntico ao das 
viaturas policiais, sirene e alto-falantes, proporcionando mais segurança à população; 



• CRIANÇAS DESAPARECIDAS – Através da Lei 15.460/19, o município irá criar um 
banco de dados de reconhecimento facial e digital para a prevenção ao desaparecimento 
de crianças e adolescentes, com a finalidade de auxiliar na prevenção e localização 
quando desaparecidos.  

• Disponibilizar aos guardas municipais tecnologia e equipamentos modernos, 
observando os prazos de validade dos itens essenciais para esta atividade; 

• Articular com o Grupo de Apoio a Brigada Militar – GABM, com o Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública – CONSEPRO, com o Gabinete de Gestão Integrada 
– GGIM, discussões e propostas de políticas públicas com enfrentamento a violência e 
prevenção à criminalidade; 

 

Segurança Pública – Política de prevenção à Violência contra à Mulher 

• Ações para o enfrentamento da violência contra a mulher: 

• Estabelecer parcerias no atendimento Sociojurídico realizado com a Universidade 
de Santa Cruz do Sul através do Gabinete de Assistência Judiciaria (GAJ); 

• Manter ações de apoio à mulher no Escritório de Defesa dos Direitos da Mulher; 

• Viabilizar recursos para a manutenção da Casa de Passagem para Mulheres em 
situação de violência; 

• Na política de Assistência Social do município: atuar na formulação, execução e 
gestão de políticas públicas, garantindo prioridade à mulheres vítimas de violência nos 
critérios de seleção em programas de proteção social e outros na garantia de renda 
mínima; 

• Na política de saúde: manter os atendimentos e ações realizados pelas unidades 
básicas de saúde da rede pública, traçando estratégias que ressaltam a violência contra 
a mulher como um problema de saúde pública; 

• Realizar o encontro anual do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres para 
capacitação específica; 

• No que se refere a trabalho e renda: criar e manter grupos de produção em 
cooperativa de mulheres, envolvendo empresas, sindicatos, tanto em comunidades 
urbanas e rurais. Em Santa Cruz do Sul, na Cooperativa de Catadores e Recicladores de 
Santa Cruz do Sul (COOMCAT), com grupos de mulheres catadoras juntamente com 
grupos de mulheres rurais em parceria com Associação Riograndense de 
Empreendimento de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), vendem seus 
produtos artesanais ou advindos da agricultura familiar; 

• Na política de Educação, criar atividades de esclarecimento e conscientização em 
relação a violência contra a mulher, que envolve, pais, alunos, professores, corpo 
pedagógico da rede pública e privada. O município de Santa Cruz do Sul possui Lei 



municipal, deliberada pelo CMDM, que estabelece que o tema violências contra a 
mulher seja transversal nas escolas municipais bem como a Lei Maria da Penha; 

• Na política de habitação:  o trabalho técnico social desenvolvido por Assistentes 
Sociais irá possibilitar   a este público o acesso à moradia, e condições inerentes a 
cidadania. 

 

TURISMO 

 

• Criar projeto Cidade Temática, para incentivar a tematização do município de 
acordo com as suas próprias vocações; 

• Resgatar a realização de grandes eventos no município e incentivar novos 
eventos nacionais e internacionais, como medida de fomentar o turismo; 

• Buscar parceria público-privada para tematizar pontos do município, com 
referência aos aspectos da cultura local; 

• Desenvolver programa “Santa Cruz do Sul em Movimento”, para incentivar 
projetos relacionados ao cicloturismo, trilhas ecológicas, corridas e caminhada; 

• Elaborar programas e projetos com as Secretarias da Educação, do Esporte e da 
Cultura, que promovam, e valorizem o potencial cultural, esportivo e turístico do 
município; 

• Explorar e investir em rotas turísticas e pontos turísticos, como a sinalização 
turística municipal integrando as áreas de turismo, cultura e lazer; 

• Elaborar com os agentes do setor um plano estratégico de desenvolvimento 
turístico municipal; 

• Investir na divulgação nacional e internacional da cidade como destino turístico. 

• Modernizar o Parque da Oktoberfest, com a ampliação do Pavilhão Central e 
construção de novos pavilhões para Feirasul e outros eventos; 

• Divulgar a rota de cerveja artesanal e germânica; 

• Construir a ciclovia intermunicipal entre Santa Cruz e Sinimbu em parceria com o 
Estado. 

 


