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INTRODUÇÃO 
 

Olá,  

 

Acreditamos que toda a conversa tem que começar com um cumprimento. Todo diálogo 

merece essa educação. E é dessa forma que te convidamos para conhecer o que 

imaginamos para o futuro de Santa Cruz do Sul.  

 

Imaginamos Santa Cruz com as pessoas vivendo cada vez mais, tendo uma maior 

expectativa de vida porque se alimentam muito bem e com isso são mais saudáveis, usam 

menos os serviços de saúde e precisam de menos remédios. 

 

Imaginamos Santa Cruz onde as pessoas tenham acesso a alimentos frescos perto de suas 

casas a um preço acessível. Feiras por toda a cidade.  

 

Imaginamos Santa Cruz com praças lindas, com um paisagismo incrível. Um lugar 

agradável de estar, bom para relaxar enquanto as crianças brincam. Praças por todos os 

lados, todas lindas. Muitas delas com brinquedos de água, para a festa das crianças no 

escaldante verão santa-cruzense. 

 

Imaginamos uma linda Santa Cruz. Tudo lindo e limpo. Opções para passeio, para se 

divertir com os amigos, para praticar esportes. Um lugar lindo para se viver. 

 

Imaginamos Santa Cruz como a 2º economia do Estado. Com grandes empresas se 

mudando para cá. Um pólo de indústrias de tecnologia, recheado de oportunidades para as 

novas gerações, um verdadeiro Vale do Silício implantado no Rio Grande do Sul.  

 

Imaginamos Santa Cruz como uma cidade que se reinventou e criou um polo turístico para 

fomentar nossa economia, assim como Bento fez com as vinícolas e o turismo rural.  

 

Imaginamos Santa Cruz uma cidade com uma grande equipe esportiva para que possamos 

nos reunir, entreter, torcer, vibrar. Celebrar. E levar o nome de nossa amada cidade Brasil 

afora estampada no peito dos nossos atletas. 
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Imaginamos Santa Cruz onde frequentar onde todas as crianças estejam na escola. Onde 

todas as mães possam ir trabalhar com a segurança que seus filhos estão sendo cuidados 

como príncipes e princesas que são. Com a melhor estrutura possível à disposição. 

 

Imaginamos Santa Cruz com uma entrada imponente, que faça as pessoas se 

deslumbrarem pela nossa terra e que seja amor à primeira vista. 

 

Imaginamos Santa Cruz uma cidade que nossos jovens não precisem partir por falta de 

oportunidades. Onde a geração de emprego acompanhe o crescimento da nossa população, 

e onde o desenvolvimento não pare, nunca. 

 

Imaginamos Santa Cruz com um Lago Dourado repleto de atividades o ano inteiro. Com 

esportes náuticos, areia, quadras esportivas, espaços de lazer, muito verde e com muita 

gente aproveitando esse nosso precioso patrimônio em todas as épocas do ano.  

 

Imaginamos Santa Cruz com qualidade de vida, respeitando, acolhendo e cuidando dos 

nossos vovôs e vovós. Proporcionando a eles tranquilos e felizes dias após anos de 

dedicação à família e ao trabalho. Com cuidados em casas geriátricas públicas de excelente 

qualidade. Ensolaradas, com profissionais muito bem preparados e remunerado cuidando 

de nossos velhinhos.  

 

Imaginamos Santa Cruz com uma vida noturna ativa e atrativa. Muitos bares, festas, 

eventos acontecendo para todos os gostos, idades e classes sociais. Muita energia. Muita 

vida. Muita alegria. 

 

Imaginamos uma Santa Cruz em harmonia, próspera, e com qualidade de vida.  

 

Enfim, queremos que você faça parte da Santa Cruz que sonhamos e não queremos sonhar 

sozinhos, você deve ser o protagonista dessa história.  

 

Nós, juntos, podemos Fazer MAIS por Santa Cruz.   

 

Um abraço, 

JAQUELINE MARQUES e IDO DUPONT 
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Qualidade de vida 

 
Saúde 

• Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Várzea 

• Instalar uma Farmácia da Prefeitura no Bairro Cohab 

• Criar o programa Remédio em Casa para pacientes acamados e idosos que vivem 

sozinhos 

• Implantar o programa Portas Abertas Especialidades 

• Implantar o cartão SUS eletrônico 

• Elaborar programa de atendimento prioritário para pessoas com necessidades 

especiais 

• Revitalização e modernização das Unidades Básicas de Saúde 

 

Segurança 

• Implantar a Vigilância Colaborativa 
• Ampliar a participação do Município para a construção de um amanhã mais seguro 

através da expansão das parcerias entre o Município e os órgãos de segurança, 

como Polícia Civil e Brigada Militar 

• Investir em tecnologia e inovação, ampliando e qualificando o monitoramento das 

atividades ocorridas no município 

• Ampliar o número de patrulhas comunitárias 
• Ampliar o programa “Ilumina Santa Cruz do Sul” 
• Ampliar o monitoramento na zona urbana e rural 
• Continuar investindo no aparelhamento da Guarda Municipal 
• Aprimorar a Guarda Municipal, com foco comunitário e preventivo para a promoção 

da segurança, da preservação do patrimônio público, para a proteção sistêmica da 

população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais 

• Desenvolver programas de prevenção ao crime protegendo crianças e jovens 

através do envolvimento com atividades culturais, esportivas, educacionais e de 

participação social 
• Fomentar à pesquisa e estudos científicos, que permitam ações mais efetivas para 

a melhoria da segurança pública 
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Infraestrutura e Mobilidade Urbana    

• Recuperação e manutenção dos espaços públicos 

• Implantação de passarelas em pontos necessários, como na 471 fazendo a ligação 

entre os bairros Santa Vitória, Bom Jesus, Pedreira e Faxinal 

• Implantar o programa Pavimenta Bairros Santa Cruz  

• Ampliar a acessibilidade nas ruas centrais e dos bairros 

• Continuar trabalhando na modernização e ampliação de espaços públicos, como 

praças e parques, tornando-as mais atraentes para a utilização de toda a família  

• Implantar praças e equipamentos de convívio social e lazer em todos os bairros 

• Continuar investindo no parque de máquinas da prefeitura 

• Expandir obras de canalização e continuar o fechamento e revitalização de sangas 

• Buscar recursos para duplicação da BR-471 no trecho entre a RSC-287 e o trevo 

da ERS-409, que dá acesso a Vera Cruz 

• Dar continuidade ao CONAID (estabilização do solo) no interior 

• Aumentar o número de ciclovias e confecção das ciclovias verdes 

• Incentivar empresas a firmar convênios para assumirem a administração e 

manutenção de praças e trevos 

• Ampliar o número de parklets e chimarródromos na cidade 

• Ampliar o número de Super Paradas  

• Modernizar as paradas de ônibus de todos os bairros de nossa cidade 

• Buscar junto ao Estado o retorno da área que hoje está o Daer 

• Fazer ligação asfáltica que liga Boa Vista com Rio Pardinho 

• Investir em obras e manutenção de pontos turísticos 

• Dar continuidade das obras do Complexo Lago Dourado 

 

Meio Ambiente 
• Criar programa de arborização municipal 

• Implantar a Escola Ambiental 

• Disponibilizar recursos e criar ações visando o reflorestamento das margens do Rio 

Pardinho 

• Usar novas tecnologias para redução dos custos dos resíduos sólidos 

• Trabalhar na proteção do Cinturão Verde 
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Esporte e Lazer 
• Fomento às Ligas de Futebol Amador 

• Integrar o calendário esportivo municipal de todas as modalidades 

• Propor convênios com associações para manutenção de áreas de prática esportiva 

e lazer 

• Nas praças da cidade ampliar a colocação de equipamentos que incentivem a 

prática esportiva 

• Ampliar em espaços públicos a construção de quadras esportivas poliesportivas 

 

Cultura e Turismo 

• Implantar o Mercado Público em estilo germânico, para reunir agricultores, 

cervejeiros, artesãs e artistas locais 

• Fomentar o turismo Rural promovendo os pontos turísticos no meio rural e o turismo 

ecológico 

• Fomentar o turismo receptivo, coorporativo e gastronômico 

• Implantar o turismo ecológico no cinturão verde e área afins 

• Organizar eventos religiosos e culturais no Parque da Cruz 

• Dar continuidade aos investimentos no Parque de Eventos e Autódromo 

• Fortalecimento da Secretaria Municipal de Cultura 

• Criação de Programa Municipal de Incentivo ao Tradicionalismo e Cultura alemã 

nas Escolas Municipais através de oficinas  

• Viabilizar a criação da Lei Municipal de Incentivo à Leitura  

• Criação de departamento de elaboração de projetos culturais para apoio aos 

artistas 

• Criar programa de incentivos para artistas locais, com agenda de eventos e 

espaços planejados 

• Criação de programas que estabeleçam normas visando a inclusão de artistas 

locais em eventos 

 

 
Desenvolvimento Social e Inclusão 

• Criação do Cras Central e do Cras Belvedere 

• Estimular a independência através de programas de qualificação profissional 

• Ampliar as ações do Banco de Alimentos 
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Causa Animal 
• Dar continuidade a instalação do Centro de Bem-estar animal  

• Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação sobre posse 

responsável de animais nas famílias que tem animais de estimação 

• Ampliar a parceria e o apoio aos Grupos de Proteção dos Animais e Protetores 

Independentes existentes na cidade 

• Manter e ampliar através do castramóvel e hospital veterinário campanha de 

castrações  

• Criar programas para incentivar adoção de animais abandonados 

• Ampliar ações educativas nas escolas, de modo sistêmico e continuado 
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Economia 
 
Desenvolvimento Econômico 

• Criação de programa de desburocratização e simplificação na análise de projetos, 

obras e instalações de novos empreendimentos 

• Criar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, facilitando a abertura de novas 

empresas e regularizar as atividade informais  

• Regulamentação dos Food Trucks 

• Ampliação da estrutura do Banco do Povo 

• Implantação da Sala do Empreendedor 

• Ampliação do Distrito Industrial e Implantação do Polo Logístico 

• Estimular a diversificação da Economia 

• Criação do programa de inspeção animal municipal para atrair mais empresas 

• Estimular e fomentar o empreendedorismo que gere trabalho e renda 

• Firmar parceria com instituições de ensino superior para preparar os 

empreendedores para que ele aprimore conhecimentos sobre gestão, administração 

e contabilidade 

 

Inovação e Gestão 

• Criação de uma Sandbox para a captação de empresas de tecnologia 

• Implantação do canal de autoatendimento na prefeitura 

 

Agricultura 

• Criar Polo Agroindustrial na Granja do Município 

• Atrair empreendimentos de industrialização de produtos de origem animal, onde o 

município dispõe do Sistema de Inspeção Municipal que atende as exigências 

sanitárias para comercialização da produção em todo o País 

• Apoiar a Produção Orgânica e Sustentável  

• Criar novas feiras rurais 

• Estender para novas associações do interior os serviços de atendimento as 

propriedades rurais com a cedência de equipamentos 

• Apoiar o associativismo e cooperativismo nas unidades produtivas do setor 

primário 
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• Estimulação às agroindústrias familiares 

• Apoio a produção de peixe (psicultura) para atender a demanda do abatedouro de 

peixe 

• Apoio à criação de abelhas para produção de mel, para atender mercado interno e 

exportação através de cooperativa e associação de apicultores de Santa Cruz do Sul 

• Criação de hortas e pomares públicos 

• Aumentar o gradativamente o orçamento da secretaria municipal de agricultura  

 

Administração e Gestão Pública 

• Criação de programa de desburocratização da administração pública 

• Avançar na informatização da prefeitura integrando os sistemas entre as secretarias 

• Emissão de Certidões e Alvarás online 

• Criar a Central de Frota de veículos do município para otimizar e reduzir custos 

• Criar o Central de Compras e Contratos trazendo mais eficiência aos processos 

• Dar continuidade ao PGQM 

• Para o servidor público criar a “Casa do Servidor” para atendimentos em Saúde 

• Fortalecimento da Escola de Gestão para os servidores públicos 

• Seguir modernizando os espaços e as ferramentas de trabalho dos servidores 

municipais 

• Valorizar, qualificar, Integrar e motivar todo o quadro de funcionalismo 

• Ampliar a participação pública na administração com ferramentas de tecnologia de 

informação e comunicação 
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Educação 
 
Educação Básica 

• Dar continuidade ao projeto de revitalização e modernização das escolas 

municipais 
• Dar continuidade ao projeto de criar áreas esportivas e de convívio nas escolas 

municipais e de espaços de recreação na educação infantil com colocação de 

playgrounds e demais equipamentos e propostas pedagógicas 
• Criar salas temáticas e laboratórios nas escolas com materiais de apoio 

pedagógico para os anos inicias, finais e EJA 
• Ampliar o tempo de permanência das crianças nas escolas 
• Implementar Escola de Tempo Integral 
• Garantir convênio com Programa AABB Comunidade 
• Continuar investindo e aumentando a qualidade de ensino da educação pública 

municipal 
• Criar Índice Municipal de Avaliação 
• Fomentar o ensino da Língua Alemã nas Escolas 
• Dar continuidade ao projeto de modernização dos equipamentos esportivos das 

escolas e aquisição de livros para as escolas municipais 
• Fortalecer a capacitação e formação continuada dos profissionais da educação 

 
Empreendedorismo nas escolas 

• Firmar parcerias com entidades, instituições de ensino profissionalizantes e 

sistema S para desenvolver o empreendedorismo na educação básica 
• Criar Feira de Ciências, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo Municipal 

 
Mais Vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

• Atender 100% das crianças na Educação Infantil 

• Construção de Escola de Educação Infantil (EMEI) na Linha João Alves e Centro 

• Ampliação de convênios 

• Ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Normélio Egídio 

Boettcher e Leonel de Moura Brizola 


