


Nos últimos quase quatro anos, Venâncio Aires 

iniciou novos capítulos na jornada dos mais de cem 

anos de emancipação política e administrativa.  Foi 

de forma unida com a sociedade, que a Prefeitura 

chegou até você, até o seu bairro, no seu distrito, na 

sua localidade. E desta forma, a história de vida da 

comunidade mudou, foi ficando mais leve, mais livre, 

mais feliz e com muito mais qualidade de vida.

Acreditamos, assim como você, na força do bem, da 

verdade, do olho no olho, do aperto de mão. Unidos 

na vontade de fazer a diferença, para quem mora no 

interior, mas também para quem mora no bairro e 

no centro.  Uma caminhada conjunta, que não pode 

parar. 

Com jeitos diferentes, mas com o mesmo entusiasmo, 

brilho no olho e objetivo comum, trabalhamos para 

que Venâncio Aires se desenvolvesse no campo e na 

cidade. Desde o pequeno trabalhador individual até o 

grande empresário. Do agricultor ao fazendeiro. 

Venâncio passou a ter um só Governo, forte e 

preparado para enfrentar diversos entraves dispostos 

por quem não quer que o município cresça. Por 

quem não quer que a sua vida mude. Com garra, 

determinação, jogo de cintura e muito empenho as 

coisas aconteceram, porque o que é para melhorar a 

sua vida vai sempre acontecer, afinal, todo venâncio-

airense que é a favor do que é de direito, acredita na 

força do bem. 

Venâncio não pode parar. 

E foi apenas o começo, há ainda muita coisa boa 
vindo por aí.



E C O N O M I A

AGRICULTURA

- Capatazia forte:

Fortificar/reforçar ainda mais as capatazias, 

garantindo um rolo compactador para cada Distrito.

- Horas-máquina:

Desburocratizar o processo, dando mais autonomia 

para o produtor contratar, ajudar com subsídio via 

edital.

- Fundo Estiagem:

Criar um fundo de apoio à estiagem, ponto de apoio, 

mecanismos de auxiliar melhor em casos de secas, 

com cisterna, poços, irrigação ou reservatórios e 

estruturar as vertentes.

- COOPROVA:

Reforçar a Cooperativa no incentivo ao Vale-Feira, 

espaço físico da feira e na Sede da entidade. 

- Técnicos Agrícolas:

Implantação do projeto dos técnicos agrícolas dentro 

das características das nossas propriedades rurais, 

de acordo com a diversidade dos distritos. Ainda, 

buscar pela implantação imediata de um laboratório 

de análises.

- Apoio às associações rurais: 

Canalizar as emendas parlamentares para aquisição 

de máquinas e implementos agrícolas para as 

associações de produtores rurais. 

- Melhoramento genético: 

Ampliação do programa de melhoramento genético.

- Agroindústrias:

Incentivar a criação de novas agroindústrias.

- Flexibilização na legislação para registro e 

funcionamento de agroindústrias de produtos de 

origem animal e vegetal no município. 

- Infraestrutura e Tecnologia:

Ampliação dos programas de rede elétrica, telefonia 

móvel e internet, através de Lei de Incentivo com 

participação do ente público, concessionária e 

beneficado.

- Redes hídricas:

Auxiliar na criação de novas associações hídricas e 

manutenção das atuais, principalmente, no combate 

à fluorose e no tratamento adequado da cloração. 

- Programas:

Criação de programas específicos de incentivo 

para gado de leite, de corte, fruticultura, sementes, 

adubação, pastagem permanente, erva-mate, 

piscicultura. 

- Programa ‘Eu Moro Aqui’:

Continuar implementando a sinalização de estradas 

e localidades do interior, proporcionando mais 

dignidade.

- Diversificação:

Desburocratizar o processo de serviço para 

diversificação, repassando o valor para que o produtor 

contrate a empresa.

- Criar o Vale-agropecuário por ampliação de 

produção. 

- CVT:

Construção e implantação do Centro de Vocação 

Tecnológica (CVT) de Proteína Animal na antiga área 

da Favan. 

- Associativismo e Cooperativismo:

Com a vinda da Dália e da Languiru, proporcionar 

ainda mais incentivo à organização dos produtores.

- Agrofeira:

Dar sequência à Feira da Agroindústria Familiar, 

como forma de promoção do potencial das nossas 

agroindústrias, da diversificação e da agricultura 

familiar. 

- Aviários:

Incentivar novos empreendimentos e conceder apoio 

aos atuais. 

- Parcerias:

Melhorar a comunicação, promover maior 

aproximação das entidades, das associações e 



manter estrita sintonia com o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (COMDER).

- Habitação rural:

Continuar apoiando as iniciativas de habitação rural, 

com suporte de máquinas e aterros.

- Tabaco:

Liderar o movimento de defesa da cadeia produtiva 

junto a Câmara Setorial do Tabaco e da Amprotabaco, 

participando ativamente das discussões e 

mobilizações da Comissão Nacional para a 

Implementação da Convenção-Quadro (Conicq) e da 

Conferência das Partes (COP). 

/// Setor do leite:

- Patrulha rural mecanizada para apoiar as atividades 

- Central do Empreendedor:

Ampliar o espaço de atendimento e a oferta 

de serviços públicos de apoio à instalação de 

Microempreendedores individuais (MEIs), diversificar 

as opções de consultorias profissionais aos 

empreendedores de pequeno porte, implantando o 

projeto Voluntário Apoiador do Empreendedor (VAE) 

como um Programa Institucional. 

- Crédito rotativo: 

Junto à Central do Empreendedor, garantir, orientar, 

facilitar e estimular a concessão de microcrédito. 

- Agência de Desenvolvimento:

- Com a implantação do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Social, 

avançar na implantação de uma agência local de 

desenvolvimento econômico, que estabeleça um 

plano de atração de investimentos a curto, médio e 

longo prazo. 

- Venâncio Empreendedor:

Assegurar a Liberdade Econômica na esfera 

do setor;

- Projeto de fortalecimento da cadeia láctea nos 

municípios;

- Instituição e comemoração do Dia Municipal do 

Empresário Produtor de Leite;

- Maior aproximação com a sociedade, para que ela 

conheça a realidade do setor;

- Realização de duas audiências públicas anuais 

entre os empresários produtores de leite, as 

entidades representativas do setor e representantes 

dos poderes Executivo e Legislativo municipais e da 

sociedade para debater o cenário da cadeia leiteira;

- Criação de uma assessoria especial para o setor de 

leite na Secretaria Municipal de Agricultura.

local. Agilizar e desburocratizar os processos para 

licenças de novos empreendimentos, em algumas 

situações, nas atividades econômicas de baixo risco, 

o funcionamento poderá ser deferido, na forma on 

line, em poucos minutos. 

- Novo Distrito Industrial:

Consolidar o novo Distrito Industrial em Vila Estância 

Nova com a atração de novas empresas e indústrias.

- Eco Parque Industrial

Em Vila Estância Nova, na área do Novo Distrito 

Industrial, um Ecoparque Industrial será estruturado 

para destacar a importância de equilibrarmos o 

crescimento econômico com sustentabilidade 

ambiental.

- Capacitação profissional:

Estimular a formação contínua de trabalhadores por 

meio de convênios com instituições e programas 

federais e estaduais, além de escolas técnicas 

e profissionalizantes, como SEBRAE, SENAI e 

SENAR; para qualificação de mão de obra local. 

E C O N O M I A

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



- Programa de diversificação da economia local: 

Buscar fortalecer e diversificar os polos de 

vocação local (fumageiro, ervateiro, moveleiro, 

têxtil, calçadista, metal mecânico, refrigeração, 

agroindustrial, alimentos e proteína animal). 

- Lei de Incentivo ao Desenvolvimento:

Implementar uma legislação que vá além da política 

de incentivo industrial, permitindo o incentivo ao 

comércio e serviços, quando for de grande interesse 

para o desenvolvimento da economia do município, 

como por exemplo, atrair empreendimentos às 

margens da RSC-287 e RSC-453. 

- Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES):

Intensificar a atuação, com reuniões periódicas, para 

debater temas de relevância estratégica nos mais 

diversos setores, buscando sempre a integração. 

- SENAI:

Apoio na construção da nova sede do SENAI para 

2022. 

- Novo Hotel:

Acompanhar a implantação e garantir apoio 

institucional na instalação do novo hotel em Venâncio 

às margens da RSC-287.

- Fundo Garantidor:

 Através do Fundo de Desenvolvimento Econômico, 

Tecnologia e Inovação (FUNDETI) buscar garantias 

para expansão de novos empreendimentos. 

- Parque Hidroviário:

Dar seguimento ao estudo coordenado pelo grupo 

Hidrovias RS para implantação de um projeto às 

margens do Rio Taquari. 

- Programa Made in Venâncio Aires:

Programa que objetiva fomentar e capacitar as 

empresas locais para exportar produtos fabricados 

ou produzidos em Venâncio Aires.

- Programa ‘Permutar é Legal’:

Implantar uma forma de permutar um débito com 

produto. 

- Compras públicas:

Ampliar as metas de compras públicas de empresas 

locais.

Elaborar e divulgar um plano detalhado das 

projeções de compras públicas que serão efetivadas 

no ano seguinte.

- Participação do empreendedor local em feiras e 

eventos:

Facilitar e promover a participação de 

empreendedores em feiras, congressos e missões 

empresariais fora do município, estado e, até mesmo, 

em âmbito internacional.

- Produto de Venâncio:

Incentivar o registro de marcas, sinais coletivos 

e certificados de origem conferindo maior valor 

agregado aos produtos produzidos em Venâncio 

Aires. 

- Educação Empreendedora:

Fomentar, facilitar e atrair iniciativas de educação 

empreendedora no Ensino Fundamental, Médio e 

no Ensino Superior local.

- Artesão Empreendedor:

Fortalecer o Programa Municipal do Artesão 

incentivando a arte, a criação, mas, essencialmente, 

a capacidade empreendedora.

Apoio a feiras e eventos. Na Praça da Matriz 

criar o Centro do Artesão como espaço para 

comercialização.  

- Desenvolvimento rural:

Junto com a Secretaria de Desenvolvimento 

Rural ampliar cursos de boas práticas para os 

empreendedores e agroindústrias com capacitações 

para vendas e comercialização direta. 

- Programa Venâncio Rural sem Fronteiras:

Articular ações com SEBRAE, EMATER, SENAR, 

UNISC, IFSUL e EMPRAPA objetivando constituir 

um sistema integrado de fomento, apoio, atração e 

atenção ao empreendedor no meio rural composto 

ainda por ações de capacitações em atendimento 

e vendas, excelência logística, marketing e boas 

práticas de fabricação.



- Programa ‘Venâncio Sem Fronteiras’:

Ampliar os beneficiários com contrapartidas 

de incentivo para ampliação ou instalação de 

empreendimentos através da redução de alíquotas 

de ISS, retorno de ICMS e isenção temporária de 

IPTU e ITBI. Além de incentivos de aluguel ou 

doação de área ou repasse do valor.  

- Programa Municipal de Encaminhamento ao 

- Parque Tecnológico (CVT, Berçário Industrial e 

Incubadora Tecnológica):

Consolidar no espaço da antiga área da Favan um 

Parque Tecnológico que será composto além do 

Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de um Berçário 

Industrial e de uma Incubadora Tecnológica para 

abrigar pequenos empresários em fase inicial com 

acompanhamento técnico e estrutural.  

- Lei de Tecnologia e Inovação:

Implementar uma legislação que fomente e atraia 

investimentos e empresas que atuem na área de 

Tecnologia e Inovação;

- Ecossistema de Inovação e Tecnologia (EITEC):

Posicionar o Município de Venâncio Aires como 

uma cidade inteligente, inovadora e tecnológica 

incentivando a formação de um ambiente sistêmico 

capaz de atrair as ideias e os investimentos de duas 

cidades polos regionais - Santa Cruz do Sul e Lajeado.

- Governança Colaborativa e Digital em prol do 

Desenvolvimento Econômico e Social 

Criar políticas públicas em prol do Desenvolvimento 

Econômico e Social fomentando negócios e atraindo 

empresas interessadas em colaborar para tornar 

a gestão pública 100% digital, com todos os seus 

processos e demandas sendo atendidos pelo 

meio eletrônico, de forma célere e transparente, 

Emprego:

Programa que articula ações com empresas locais 

para que disponibilizem vagas de empregos na 

agência do SINE. Consiste também no fortalecimento 

e na qualificação da equipe de trabalho que atua 

na agência do SINE objetivando maximizar o 

encaminhamento de trabalhadores a entrevistas de 

empregos junto a empresas locais.

qualificando os agentes públicos e o cidadão local 

para que compreenda a importância da participação 

e da colaboração na tomada de decisão dos 

investimentos locais.

Incentivar projetos de qualificação e expansão de 

rede de internet e telefonia no centro urbano e no 

interior, cobrindo todo o território do município.

A Governança Colaborativa e Digital aproxima o 

cidadão da tomada de decisão política que resulta 

na atração de emprego e renda, torna mais acessível 

e transparente a política de concessão de incentivos 

e permite que todos auxiliem na fiscalização e no 

cumprimento das metas e contrapartidas ofertadas 

pelos empresários beneficiados. 

TURISMO:

- Conselho Municipal de Turismo:

Apoiar as iniciativas do Conselho e implementar as 

ações do Plano Municipal. 

- Fundo Municipal do Turismo:

Implementar e arrecadar recursos para reinvestimento 

no setor.

- Capacitação:

Promover constantemente a capacitação dos 

empreendedores.

- Rotas:

Incentivar as rotas e os empreendedores em geral.

E C O N O M I A

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA



- Mirantes:

Após a implantação do mirante em Vila Deodoro, 

implementar em outras localidades (ex: Monte Belo, 

Santa Emília, Cerro do Baú e outras localidades da 

região Serrana).

- CAT:

Manter o Centro de Atendimento ao Turista.

- Calçadão:

Revitalização do lado direito do Calçadão. 

- Rua Coberta:

Definir em audiência pública, de forma democrática, 

o projeto e a Rua a ser implementada.

- Canteiros e trevos:

Ampliar a equipe permanente de revitalização e 

plantio de flores nas ruas e espaços públicos. 

- Festivais:

Manter, apoiar e qualificar os festivais, como: 

- Adequação da rede:

A portaria nº 2.539 de 26 de Dezembro de 2019, 

altera a forma de custeio da Atenção Primária a 

Saúde, estabelecendo cadastramento dos usuários 

bem como, composição da equipe mínima em 

cada unidade de saúde, os municípios que tiverem 

as unidades de saúde que atendam aos requisitos 

de cadastramento e equipe mínima, receberão 

recursos (custeio) para as atividades. As que não 

estiverem de acordo, os gastos serão custeados 

com recursos próprios. A demanda segue os 

mesmos passos da proposta “Mais profissionais”, 

que além de oferecer um atendimento mais 

integral, o Município receberá recursos.

- Saúde Mental/CAPS/CAPS AD/ CAPS I/

Ampliar ações de prevenção ao suicídio, a partir do 

Churrasco e Chimarrão, FENACHIM, Balonismo, 

Feceva, Feiras de artesanato e de cutelaria, exposição 

de carros antigos, Arrancadão, Arraial, entre outros.

- Lei dos Parklets:

Estimular a colocação de novos espaços.

- Roteiros e programas:

Manter o incentivo de roteiros como Bergamoteando, 

Redescubra Venâncio, Passeios da Colônia, e Colhe 

e Pague.   

- Rampa de Mariante e exploração turística do Rio 

Taquari:

Adaptar a rampa e o acesso para maior fluxo de uso, 

qualificar os moradores locais para que prestem um 

atendimento turístico de excelência. 

- Incentivo:

Apoiar a iniciativa privada em projetos e ações que 

estimulem o turismo de eventos, religiosos e culturais.

projeto já implantado em 2020 ‘Toda vida conta’.

Capacitar, ampliar e qualificar as equipes de saúde 

mental do Município.  

- Autismo:

Ampliar linha de cuidados aos portadores de 

transtorno do espectro do autista, implantado 

em 2019, junto a Associação Esperança Azul. 

Oferecendo mais profissionais e consequentemente 

aumentando os atendimentos.  

- Pessoa idosa

A população idosa será contemplada, com a 

reestruturação da equipe profissional da SMS. 

Será desenvolvida uma linha de cuidados 

exclusiva ao público idoso, não só do ponto de 

vista curativo, mas principalmente no âmbito 

preventivo e envelhecimento saudável, cada 

S E R V I Ç O S  E S S E N C I A I S

SAÚDE



unidade desenvolverá atividades voltadas 

para a promoção, prevenção por meio de 

atividade física e acompanhamento nutricional 

e psicológico estimulando o autocuidado. Todas 

essas ações serão desenvolvidas nos grupos 

das comunidades tanto do interior e cidade. Essa 

mesma linha de cuidados, permitirá um canal 

direto para agendamentos, marcação de exames 

e autorizações.

- Habilitação:

Articular junto a Secretaria Estadual de Saúde, 

Coordenadoria Regional de Saúde e demais órgãos 

a implantação da referência de alta complexidade 

na área de traumatologia no Hospital São 

Sebastião Mártir, ofertando mais especialidades 

médicas nesta área e exames pertinentes para tal. 

- Mais profissionais:

Disponibilizar de no mínimo um médico 20 horas, 

um Enfermeiro e um técnico para cada unidade 

básica de saúde, não considerada com Estratégia 

de Saúde da Família. Os maiores beneficiados 

serão as comunidades atendidas pelas unidades 

de saúde localizadas no interior.

- ESF:

Acompanhar o regramento e buscar financiamento 

junto ao Ministério da Saúde para implantação de 

uma unidade de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) na localidade de Centro Linha Brasil.

- Grupos locais de saúde:

Ampliar para mais localidades e as atividades 

de grupos de saúde, de prevenção como de 

hipertensão, diabetes, entre outros. 

- Horário estendido:

Oportunizar o horário estendido de atendimento em 

mais unidades de saúde, estabelecendo o terceiro 

turno de funcionamento das unidades de saúde 

dos bairros Santa Tecla e Coronel Brito, como já 

vem acontecendo na UBS Gressler, inclusive 

implementando de forma integral de segunda à 

sexta-feira das 17h às 21h.

- Atendimento aos sábados:

Implementar de forma efetiva o funcionamento 

de unidades de saúde aos sábados a cada 

quinze dias, oportunizando a oferta de consultas 

médicas, consultas de enfermagem, atendimento 

odontológico além de exames preventivos e de 

rotina.

- Atendimento domiciliar:

Expandir as ações da equipe do Melhor em Casa, 

qualificando e ampliando a equipe multiprofissional.

- Unidade Móvel de Saúde:

Implementar uma equipe multiprofissional 

exclusiva para atuação junto a Unidade Móvel, 

ampliando o atendimento nas comunidades com 

maior dificuldade de acesso, como, por exemplo, 

ocorre na comunidade de Linha Paredão Pires.

- Farmácia Móvel: 

Implementar o serviço da Farmácia Móvel, 

atuando diretamente com a unidade móvel nas 

comunidades do interior.

- Farmácia Solidária:

Manter o estímulo a colaboração da comunidade a 

este projeto implantado há quase um ano. 

- Exames:

Ampliar a oferta de exames laboratoriais e de 

imagem, sejam eles básicos ou especializados nas 

linhas preventivas e diagnósticas.

- Saúde Bucal:

Adequar, capacitar e compor as equipes de Saúde 

Bucal visando aumentar a oferta nas unidades 

de saúde, objetivando ações preventivas e 

terapêuticas tanto no âmbito da unidade de saúde 

como ações focadas em parceria com as escolas 

do município.

- Reforma dos Postos:

Implementar um Programa financiado por 



recursos próprios e incentivos financeiros por 

emendas parlamentares que objetive a reforma e 

readequações das estruturas físicas das unidades 

de saúde, oportunizando um ambiente agradável, 

adequado e com acessibilidade. A começar pelas 

unidades de Linha Travessa, Battisti e Sala de 

Vacinas do Posto de Vila Teresinha. 

- Pediatra:

Implementar turno de atendimento pediátrico 

na UPA 24horas, oportunizando consultas de 

urgência e emergência para crianças de zero a 12 

anos incompletos.

- Atenção hospitalar:

Manter um cronograma de reajuste anual de 

repasses ao Hospital São Sebastião Mártir e 

UPA, para suprir as necessidades econômicas e 

financeiras, ao mesmo passo em que se fortalecem 

os laços de parceria entre a Administração Pública 

e a Entidade, impedindo um colapso financeiro e a 

terceirização da gestão.

- UTI Neonatal:

Viabilizar a equipação e funcionamento da UTI 

Neonatal, estimulando a campanha Envolva-se.

- Cirurgias eletivas:

Aumentar o quantitativo de autorizações e cirurgias 

eletivas realizadas, utilizando recursos próprios 

e buscando financiamentos federais, além de 

recursos provenientes de emendas parlamentares.

- Fluorose:

Através da Vigilância Sanitária, proporcionar a 

implantação do sistema de remoção de flúor da 

água para as redes hídricas, principalmente do 3º 

e 9º Distrito. 

- Rede hídrica:

Assistência técnica, a partir da viabilização de um 

químico para atuar junto às redes hídricas para 

tratamento de cloração da água.

- Controle de zoonoses/pragas urbanas:

Ampliar, para ações anuais, de tratamento de endo 

e ecto parasitas (pulgas, carrapatos, baratas) em 

animais nos bairros.

- Marcação de consultas:

Manter o programa ‘Fim das Filas’.

- SAMU:

Manutenção dos serviços da Unidade Básica e 

Avançada.

- Vigilância epidemiológica/endemias:

Manter equipe ampliada para o combate às 

endemias e de doenças de notificação compulsória, 

mantendo foco preventivo em todas as ações. 

- ‘Espaço Acolher’:

Junto a Unidade Hospitalar implementar um 

espaço especial de acolhimento de familiares de 

pacientes internados nas UTI’s (Adulto e Neonatal), 

através do SUS, e que residem no interior ou 

outros municípios, não tendo condições de arcar 

com despesas de hospedagem e transporte. Será 

disponibilizado um alojamento onde os familiares 

podem descansar, se alimentar e higienizar, 

estando próximos de seus enfermos. 

- Academias de Saúde:

Estimular a prática de atividades físicas com 

profissional nas academias de saúde. 

Apoiar e estimular a prática de atividades físicas 

como exemplo do programa ‘Divas do SUS’.

- Práticas integrativas:

Através de credenciamento disponibilizar à 

comunidade serviços de Equoterapia, Barras de 

Access, Reiki, entre outros.

- CREM/Cisvale:

Através do Centro Regional de Especialidades 

Médicas (CREM) e Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Vale do Rio Pardo (Cisvale) fortalecer os 

serviços de média complexidade. 

- Conselho Municipal de Saúde:

Manter a autonomia do Conselho. 



S E R V I Ç O S  E S S E N C I A I S

EDUCAÇÃO

- Atividades e oficinas:

Promoção de atividades extraclasses e oficinas 

diversificadas com profissionais da rede, com 

talentos específicos para tal fim, proporcionando o 

desenvolvimento de habilidades e competências 

dos alunos em todos os níveis. 

- Espaços das escolas:

Otimizar pedagogicamente os espaços das escolas, 

qualificando cada etapa da educação com materiais, 

equipamentos e estrutura física adequada faixa 

etária e desenvolvimento da aprendizagem. 

- Biblioteca móvel/Kombi da Leitura:

Implementar o projeto de Leitura e Artes através da 

Biblioteca Móvel (Kombi da Leitura) disponibilizando 

um profissional  da área e organizando cronograma 

de atuação em todas as escolas.

- Projeto Leitura: 

Criar e manter Projetos de Leitura na escola, na 

família e na comunidade.

- Informatização:

Implantar um programa de informatização em rede 

que está sendo criado e abastecido com os dados 

de todas as escolas pelo TI da Prefeitura Municipal, 

possibilitando mais agilidade e acompanhamento 

da vida escolar e das atividades da escola integrado 

com a SME.

- Educação Especial:

Manutenção das Salas de recursos/Educação 

Especial nas Escolas de Ensino Fundamental e 

introduzir salas de recurso na Educação Infantil.

- Tempo Integral e Turno Oposto:

Continuar a implantação de Escolas de Tempo 

Integral na Rede Municipal de Ensino, ampliando a 

logística de estrutura física e humana, criando um 

currículo integrado com matriz curricular própria.

Primar, continuamente, pela qualidade de 

atendimento do Tempo Integral e do Turno 

Oposto, ampliando gradativamente as atividades 

extraclasses e oficinas propostas.

- Robótica nas escolas:

Implantar o projeto de robótica nas escolas, em 

parceria com o IFSul, campus Venâncio Aires, o 

SEBRAE e outras.

Ampliar o número de Profissionais da Educação 

com formação em robótica.

- Ensino Infantil/EMEIs

Promover assessoria volante psico-físico-social 

às crianças, educadores e famílias das escolas de 

educação infantil com profissionais de diversas 

áreas integrando educação, saúde, assistência 

social.

Ampliar o número de vagas na Educação Infantil. 

Ampliar a parceria com as Escolas Privadas de 

Educação Infantil. 

Ampliar a Equipe Gestora das EMEIs, com a 

nomeação gradativa de Supervisores Escolares 

volantes para auxiliar os professores no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

Criar Escolas Municipais de Educação Infantil 

interiorizadas, implantando as primeiras unidades 

em Vila Mariante e Santa Emília.

Manter e aperfeiçoar constantemente as atuais 

EMEIS e colocar em funcionamento a EMEI Xangri-

lá.

- Central de Vagas:

Manter a Central de Vagas e a transparência e o 

acesso através de critérios pré-estabelecidos para 

a Educação Infantil. 

- Férias nas Escolas:

Manter as férias coletivas dos Profissionais de 

Educação, com uma Escola de Educação Infantil 

de plantão para atender as necessidades.



- Convênios:

Manter os convênios com a Casa da Amizade do 

Hospital São Sebastião Mártir e com o CASVA.

Manter convênio com a APAE de Venâncio Aires.

- Uniformes:

Adotar gradativamente o uso de Uniformes 

escolares em todas as escolas da rede.

- Escola Cívico-Militar:

Implantar e consolidar a Escola Cívico-Militar 

Cidade Nova e ampliar para outras escolas da rede 

municipal de forma gradativa, cuja comunidade 

escolar demonstrar interesse. 

- EJA Intensivo:

Ampliar turmas de EJA Intensivo na cidade 

e interior criando oportunidade concreta de 

continuidade escolar e novas perspectivas pessoais 

e profissionais.

- Gestão democrática:

Manter a política democrática de escolha das 

direções municipais com a participação da 

comunidade escolar em todos os níveis.

Proporcionar capacitação para os gestores 

escolares, especificamente.

Dar mais autonomia de gestão para as direções 

escolares.

Mais valorização do profissional gestor.

- Democratização do acesso: 

Garantir o transporte escolar e monitores para a 

logística de acesso às escolas de acordo com a 

legislação.

- Minha Escola:

Implantar, em parceria Administração Escolar e a 

comunidade escolar, o Programa ‘Adote Essa Ideia’, 

intensificando a manutenção, reforma e a ampliação 

da infraestrutura das escolas municipais.

Modernizar, gradativamente, com meta de 25% 

ao ano, os laboratórios de informática das escolas 

municipais.

Ampliar a velocidade da Internet (download e upload) 

das escolas da rede municipal, possibilitando a 

utilização de recursos tecnológicos com precisão e 

maior agilidade.

Contratar um Engenheiro Elétrico para execução 

de um amplo projeto para correção da demanda 

de energia das escolas, a fim da plena utilização da 

climatização, priorizando a utilização das energias 

renováveis. 

- Reforço Pedagógico:

Disponibilizar professor de reforço pedagógico 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

especialmente nos próximos dois anos letivos 

considerando os efeitos da Pandemia da Covid-19 

no processo de aprendizagem.

Disponibilizar professor de reforço pedagógico, para 

os componentes curriculares de Matemática e de 

Língua Portuguesa para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental.

- Plano Municipal de Educação:

Atualizar o Plano Municipal de Educação de acordo 

com a necessidade, respeitando a Legislação 

vigente, bem como mantendo diálogo e respeitando 

todas as decisões e ouvindo todas as sugestões do 

Conselho Municipal de Educação. 

- Parcerias:

Manter programas como Crescer Legal, Arise, 

SEBRAE, IF Sul, Universidades e AGEFA.

- Formação:

Manter o Fórum Nacional e Internacional de 

Educação, mesmo que com nova formatação, 

proporcionando o atendimento das necessidades 

dos Profissionais de Educação da rede municipal 

de ensino.

Realizar formação continuada e por área de 

conhecimento, possibilitando maior proximidade 

desses profissionais com suas práticas docentes.

Qualificar o corpo docente para o contínuo uso das 

tecnologias, necessárias para este novo tempo na 

Educação.

- CIES (Centro Integrado Educação-Saúde):

Proporcionar constante qualificação e manter o 



trabalho com a equipe que atua no CIES, ampliando 

os profissionais conforme a necessidade da 

demanda do mesmo.

- Alimentação escolar:

Manter a qualidade da alimentação escolar e a 

aquisição de alimentos da agricultura familiar. 

Respeitando e sempre valorizando o trabalho 

desenvolvido pelo CAE (Conselho de Alimentação 

Escolar).

- Hora-atividade:

Garantia de hora-atividade semanal para 

professores dos Anos Iniciais e professores da 

Educação Infantil.

Incentivar e colaborar na criação e/ou ampliação 

de espaço pedagógico destinado ao planejamento 

dos professores, buscando ajustar a rotina entre a 

estrutura escolar e/ou domicílio.

- Educação Inclusiva:

Continuar proporcionando formação/capacitação 

aos profissionais da Educação a fim de qualificar, 

continuamente, o atendimento educacional 

especializado nas suas diferentes especificidades.

- Arte na Escola:

Criação de grupos vocais, bandas e grupos teatrais 

nas escolas.

- Escola Segura:

- Programas de habitação:

Combate ao déficit habitacional, buscando junto aos 

Governos Federal e Estadual, iniciativas privadas 

e instituições financeiras, diferentes linhas de 

financiamento e ações de parcerias para viabilizar 

a construção de unidades habitacionais no nosso 

município tanto na área urbana como na área rural.

Viabilizar a continuidade dos serviços de vigilância 

e segurança, especialmente nas escolas que 

atendem no turno da noite.

- Conselhos:

Apoio aos Conselhos de Educação e disponibilizar 

um secretário que atue junto ao Conselho Municipal 

de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e 

Conselho do FUNDEB atendendo as demandas 

específicas.

- Apoio:

Promover capacitação e manter assessoria 

direta aos integrantes dos Conselhos Escolares e 

Associação de Pais e Mestres através de encontros, 

integração, seminários e atividades in loco.

- Cipaves:

Apoio as CIPAVES e promoção de cursos de 

primeiros socorros para profissionais das escolas.

- Colaboração com o Estado:

Manter a parceria, em regime de colaboração, com 

a Rede Estadual para atendimento de crianças de 4 

e 5 anos, através de cessão de uso em espaços das 

Escolas Estaduais.

- Mostra de trabalhos:

Aperfeiçoar e manter a Mostra de Trabalhos 

Escolares: Construindo Conhecimentos e posterior 

participação na Mostratec Júnior.

Estimular a descentralização das unidades 

Faixa 1 por projetos menores na origem do déficit 

habitacional, adequando projetos habitacionais.

Reversão de unidades habitacionais junto ao 

Ministério Público e a Caixa Econômica Federal, 

revogando a titularidade das unidades populares 

irregulares para famílias cadastradas necessitadas. 

S E R V I Ç O S  E S S E N C I A I S

HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



- Melhorias habitacionais:

Dar continuidade ao Programa. 

- Habitação de interesse social:

Expandir as áreas de zona especial de interesse 

social e qualificar o Plano Municipal. 

- Regularização fundiária:

Dar continuidade a regularização através da 

Secretaria Municipal de Planejamento, promovendo 

mais dignidade ao cidadão.

- Banco Municipal de Móveis:

Criação do Banco Municipal de Móveis, cujo 

objetivo é receber doação da comunidade para 

utilização em situações de urgência e emergência, 

possibilitando montar ou remontar com rapidez 

lares atendidos por catástrofes e outras situações 

de desamparo.

- Albergue Municipal:

Aperfeiçoar o Albergue Municipal implementando 

equipe técnica com atendimento no local, 

duas vezes por semana. Ampliação do prédio, 

dispondo de quartos individuais, cozinha industrial, 

consequentemente aumento da oferta de vagas. 

Disponibilização de monitores em dois turnos.

- Segurança alimentar:

Fomentar e melhorar o Programa de Segurança 

Alimentar com enfoque na parte nutricional dos kits 

de alimentos distribuídos.

- PAA:

Ampliar o atendimento do Programa de Aquisição 

de Alimentos, que hoje atende em torno de 600 

famílias.

- Restaurante Popular:

Implantação do Restaurante Popular em parceria 

com as igrejas e a COOPROVA.

- Programa ‘Natal Sem Fome’:

Criação do Programa Natal Sem Fome, cujo objetivo 

principal é possibilitar aos cidadãos em situação de 

vulnerabilidade, um Natal mais digno, colocando à 

disposição dos necessitados, kits de alimentos. 

- Cursos de qualificação:

Cursos da lista geral em parceria com instituições, 

empresas e Poder Público. 

- CRAS:

Aumentar a oferta de cursos profissionalizantes 

no CRAS em consonância com as Secretarias de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e 

Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Criação do programa ‘Pescar’, com seis eixos 

de orientação: Profissionalização, Educação, 

Sustentação, Capacitação, Adequação e 

Realização.

Equipe volante de assistência social, já em ação, 

aplicando o serviço com a criação do Programa 

‘CRAS em casa’, cujo objetivo, é a realização de 

visitas e acompanhamentos nos lares das pessoas 

referenciadas.

Ampliação das ações do CRAS com a construção 

de uma nova unidade regionalizando o atendimento 

da parte leste do município (centro-leste: Bela Vista, 

Aviação, Gressler, Santa Tecla e interior leste).

- CREAS:

Ampliação do serviço de referência.

Ampliação da oferta de oficinas no CREAS para 

mulheres e pessoas em vulnerabilidade social.

- Atendimento:

Trazer para o Centro da cidade o primeiro 

atendimento social (hoje está afastado sendo no 

CRAS da Battisti distante para muitas pessoas).

- Quadro geral:

Ampliar o quadro de assistentes sociais e 

administrativo.

- Centro Terapêutico:

Consolidar as atividades do Centro Terapêutico de 

Recuperação de Dependentes Químicos.

- Grupos da Melhor Idade:

Manter o incentivo nos grupos, do Conselho 

Municipal do Idoso e a realização da Festa 

Municipal anual. 

- Casas geriátricas:

Acompanhamento das Instituições de Longa 



Permanência para Idosos (ILPI’s) já em 

funcionamento e fomento a implantação de novas 

unidades. 

- Centro de Convivência:

Consolidar o Centro em Picada Mariante.

Manter e ampliar ações e direitos para a Melhor 

Idade.

- Centro de Convivência do Idoso:

Consolidação do Centro-Dia de convivência do 

Idoso, próximo da área da Sede da UAMVA, na 

Cidade Alta.

- Cemitérios:

Ampliação do Cemitério da Ponte Queimada 

e realização de melhorias nos já existentes, 

especificamente no Vila Rica e no Municipal, com 

colocação de câmeras de vigilância.

Modernização dos Cemitérios, através do Plano de 

estudo que a atual Administração executou. 

- Crematório:

Viabilizar a taxa social para que os interessados no 

serviço possam ser atendidos.

- Convênios assistenciais:

Continuar apoiando a Paresp, o Asilo, a Casa de 

Passagem e outras entidades.

- Departamentos:

Efetividade dos Departamentos do Idoso, 

Juventude, Igualdade Racial, Pessoas com 

Deficiência, da Mulher e da Comunidade LGTBQ+.

- Incentivos à entidades assistenciais:

Aumento dos repasses à PARESP, Casa de 

Acolhimento, APAE e outras entidades afins, após 

o final da vigência da Lei Complementar Federal 

173/2020. 

- Pessoas com deficiência: 

Incentivos à inserção de pessoas com deficiência 

física no mercado de trabalho do comércio local; 

em trabalho conjunto de capacitação e orientação 

junto a órgãos do comércio, indústria e serviços.

Apoio e fomento ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência e do Fundo Municipal 

de Apoio à Pessoa com Deficiência no Município de 

Venâncio Aires.

Promover a inclusão das pessoas com deficiência 

nos serviços socioassistenciais de forma efetiva, 

capacitando seus profissionais para lidar com as 

deficiências em suas diversidades e características 

específicas;

Promover a reserva de locais adequados para 

pessoas com deficiência em todos os espaços 

e eventos culturais e artísticos promovidos ou 

patrocinados pelo Município;

Garantir o “Habite-se” para os projetos que atendam 

as normas legais e técnicas de acessibilidade, 

inclusive em relação ao passeio público;

Manter uma comissão permanente de 

acessibilidade, responsável pela execução, vistoria 

para avaliação de novos projetos e adequação dos 

já existentes, e aprovação de projetos arquitetônicos 

e urbanísticos;

Garantir esforços para a população de quatro a 17 

anos com deficiência, o acesso à educação básica 

e ao atendimento educacional especializado;

Oferecer cursos de Libras, Braille, tecnologias 

da informação e comunicação e de tecnologia 

assistiva aos professores e aos recursos humanos 

de atendimento ao público;

Incentivar a formação de atletas de competição com 

deficiência e apoiá-los na participação de eventos;

Garantir que a Agência Municipal de Emprego 

mantenha cadastro diferenciado das pessoas 

com deficiência que buscam inserção no mercado 

de trabalho, divulgando a existência do mesmo 

registro para todas empresas que utilizarem os 

serviços do órgão; e

Garantir o cumprimento das leis de cotas em 

concursos públicos da Administração Pública 

Municipal.

- Comunidade LGTBQ+:

Inclusão, defesa dos direitos, da comunidade, 

com foco a possibilitar a concorrência de forma 



igualitária no mercado de trabalho.

Acolhimento dos membros em situação de 

vulnerabilidade e violência.

- Imigrantes e refugiados:

Ampliação dos serviços ofertados, com ênfase no 

acolhimento, encaminhamento e regularização 

dos imigrantes e refugiados, com a colocação no 

mercado de trabalho após a adaptação destes a 

nova realidade.

/// Juventude

- Semana Municipal da Juventude:

Promover a Semana Municipal da Juventude  a 

fim de celebrar o Dia Internacional da Juventude, 

anualmente no mês de agosto, com o objetivo de 

mobilizar e auxiliar na educação e conscientização 

dos jovens sobre a responsabilidade que assumem 

como protagonistas das suas próprias histórias e o 

que as suas ações refletem no futuro da comunidade.

- Conselho da Juventude:

Promover a reativação do Conselho Municipal da 

Juventude.  

- Programa ‘1º Emprego’: 

Efetivação da Lei Municipal de 2001 para empresas 

que recebam incentivo da municipalidade. 

- Jovem Aprendiz:

Incentivo junto às instituições de ensino e o Sine 

para ampliação da oferta. 

- Projetos:

Transversalidade na discussão e implementação 

de políticas públicas a partir de conversações entre 

secretarias de Desenvolvimento Social, Educação, 

de Cultura e Esportes, Segurança Pública e 

Conselho.

/// Igualdade racial

- Reativação do COMPIR:

Reativação do Conselho Municipal da Promoção da 

Igual Racial.

- Semana da Consciência Negra:

Promoção da Semana da Consciência Negra 

nos espaços de cultura negra, integrando a 

descentralização, como no interior, para maior 

aprofundamento de conhecimento da Cultura 

Negra.

- Religião de Matriz Africana:

Religião de Matriz Africana.

Proporcionar um espaço sustentável para a 

realização de práticas religiosas.

Com base nisso criar o Conselho de Matriz Africana 

voltada para criação do regramento do espaço e 

com ações conjuntas com integrantes de centros, 

Ylês, e terreiros e Meio ambiente.

Organizar, de forma conjunta com integrantes de 

centros, ylês e terreiros, uma cartilha que rege 

sobre a Educação Ambiental e as Práticas das 

Religiões Afro-Umbandistas e outras vertentes, com 

orientações sobre as práticas religiosas e o cuidado 

com o Meio Ambiente. 

Criação de uma Lei Municipal que regulamente o rol 

de atos e itens utilizados em oferendas, conhecidos 

como Ebós em cultos e liturgias de religiões de 

matriz africana. 

/// Mulheres

- Escritório da Mulher:

Local onde as mulheres possam buscar seus 

direitos, bem como assistência psicológica e social. 

No escritório elas serão atendidas por profissional da 

área da assistência social, que fará o atendimento 

inicial e os devidos encaminhamentos.

- Plantão de denúncias:

Disponibilização de um canal para denúncias, e que 

trabalhe no sistema de “plantão”, ou seja, onde a 

mulher que já efetuou denúncia e que conta com 

o atendimento do “Escritório da Mulher”, possa ter 

auxílio em situações de risco. Este canal estará 

diretamente ligado aos órgãos de segurança.

- Casa Lilás:

Criação da “Casa de acolhimento”, conhecida como 

a Casa Lilás, onde as mulheres em situação de 

vulnerabilidade possam reorganizar suas vidas, 

com assistência psicológica e social, além de 



acolher seus filhos menores.

- Mão de obra feminina:

Desenvolver Políticas Públicas de incentivo ao uso 

da mão de obra feminina, buscando parcerias com 

as empresas e indústrias para valorização desta 

mão de obra seletiva, crítica e detalhista.

- Qualificação:

Oferecer cursos de qualificação profissional, 

incentivando o empreendedorismo, com aulas 

práticas de criação e finanças.

- Crédito:

Oferecer linhas de crédito às empreendedoras, 

através de programas do Governo Federal e 

Estadual.

- Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher:

- Magia da Páscoa:

Manter e ampliar a decoração e a programação 

durante a Páscoa, como forma de integração da 

sociedade e estímulo ao comércio.

- Natal Cor e Magia:

Manter e ampliar a decoração e a programação 

durante o Natal, como forma de integração da 

sociedade e estímulo ao comércio.

- Mulheres que Inspiram:

Destacar anualmente, no mês de março, mulheres 

referências na comunidade.

- Campanha do Agasalho:

Manter e intensificar a campanha tradicional anual, 

voltada a todas as comunidades, inclusive do 

interior.

- Volta às Aulas Solidário:

Dar continuidade as atividades do Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, 

desenvolvendo atividades de conscientização da 

necessidade de denúncia dos casos de violência, 

com palestras, publicidade e integração dos setores.

- Integração:

Criação da rede de atendimento à mulher, ou seja, 

integração dos setores envolvidos no atendimento 

a mulher em situação de violência, unindo assim 

Segurança Pública, Assistência Social, Saúde e 

Desenvolvimento Econômico.

- Incentivo:

Incentivar as mulheres na busca do seu espaço, 

com direitos e deveres na vida pública e no 

protagonismo.

Manter a campanha, que tem por objetivo, apoiar 

os alunos de famílias mais carentes com doação de 

kits de material escolar.

- Política de apoio ao idoso:

Acompanhar e dar suporte ao Conselho Municipal 

do Idoso e aos grupos da Melhor Idade, apoiando o 

Coral Municipal da Melhor Idade com profissionais, 

assim como mantendo e ampliando as aulas de 

hidroginástica.  

- Festa Municipal da Melhor Idade:

Apoiar e realizar a Festa anualmente.

- Campanha Envolva-se:

Consolidar a construção da UTI Neonatal no Hospital 

São Sebastião Mártir, cuja campanha pró UTI foi 

iniciada em dezembro de 2018 e tem arrecadado 

recursos para a concretização do projeto.

S E R V I Ç O S  E S S E N C I A I S

GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA



- Multipalco:
Construção do palco e auditório para realização 
de oficinas de teatro, música, dança, orquestra 
para crianças. Implantação de uma Escola de 
Belas Artes no Multipalco. 
- Áreas verdes:
Promover eventos culturais itinerantes nas praças 
e nas áreas verdes.
- Sarau Cultural:
Resgatar esse projeto na cidade e interior. 
- Mesa de Bar:
Resgatar esse projeto na cidade e interior. 
- Música na Praça:
Manter e incentivar mais o projeto.
- Biblioteca:
Melhorar mais o espaço físico e acervo literário. 
- Mais Bela Voz:
Manter e melhorar este projeto, resgatando a sua 
identidade e destaque regional.
- Festivais:
Manter e apoiar festivais como: Estudantil de 
Música, de Gaiteiros, Canto da Viola, entre outros. 
- Corais:
Promover um calendário de eventos anual, 
priorizando um encontro estadual.
- Sunset no Parque
Promover eventos culturais, com música, 
gastronomia, exposições (sunsets) aos domingos 
à tarde no Parque do Chimarrão.
- Associação Négo: 
Através do Mês da Consciência Negra apoiar 
e auxiliar mais a sociedade negra de Venâncio 
Aires, referência estadual. 
- Orquestra:
Para garantir o sucesso da Orquestra de Venâncio 
Aires, além de apoiá-la, organizar junto à rede 
escolar oficinas e uma orquestra para jovens e 
crianças, prevendo a sucessão. 
- LEMIC:
Manter a Lei Municipal de Incentivo a Cultura 

como uma conquista democrática para os 
agentes e entidades culturais do município. 
- Gincana:
Incentivar e apoiar o retorno da gincana no 
município como forma de integração comunitária. 
- Grupos de dança:
Incentivar todos os grupos tradicionalistas, de 
danças folclóricas, entre outros. 
- Tradicionalismo: 
Apoio e incentivo às manifestações 
tradicionalistas, em especial a Associação 
Tradicionalista de Venâncio Aires (ATVA).
Efetivar a negociação da Ilha Tradicionalista ao 
lado do Parque, onde cada entidade tenha o seu 
espaço para construção do seu galpão, que deverá 
ser mantido pela própria entidade, podendo criar 
uma estrutura para que na Semana Farroupilha 
se tenha um acampamento Farroupilha. 
Trabalhar a tradição gaúcha nas escolas. 
- Nucva:
Efetivação da doação/desapropriação do terreno 
com a finalidade da construção do arquivo do 
Núcleo de Cultura. 
- Cinema:
Consolidar a vinda de um novo cinema através de 
incentivo com espaço. 
- Leis de Incentivo: 
Qualificar quadros para busca de recursos, 
principalmente pela LIC e Lei Rouanet. 
- Carnaval:
Através das Leis de Incentivo a Cultura (LIC e 
Rouanet), apoiar as escolas carnavalescas e a 
Associação do Carnaval do Interior, estimulando 
durante todo o ano a Liga do Carnaval. 
- Escola do Chimarrão:
Resgatar a parceria através do projeto ‘Mateando 
nas Escolas’, com o objetivo de divulgar as 
propriedades, benefícios, processamento de 
cultivo da erva-mate e os diversos tipos de 
chimarrão. 
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- Lei do Fundo do Esporte:

Regulamentação da Lei do Fundo do Esporte para 

ter percentual/recurso anual destinado ao Fundo 

do Esporte.

- Kart:

Viabilizar recursos para construção de área 

coberta/padok na pista de Kart em anexo à sede já 

construída no Parque do Chimarrão.

- Bicicross: 

Elevação do gate de largada e impermeabilização 

do solo da Pista de BMX no Parque do Chimarrão.

- Atletismo: 

Modernizar e concluir a pista de atletismo.

Revitalização e ampliação do Complexo, com 

construção de sanitários. 

- Motocross: 

Canalização de setores da Pista de Motocross 

do Parque do Chimarrão. Buscar recursos para 

construção de arquibancada no local.

- Recursos:

Ampliar recurso para o Programa da Lei do 

Representante Oficial e Individual. Fazer parcerias 

com a Secretaria de Educação.

Continuação e ampliação do Programa Municipal 

de Incentivo ao Esporte Amador (PROMIEA) para 

escolinhas do interior e da cidade, e as demais 

modalidades esportivas de forma democrática e 

ampla sem distinção.

- Conselho Municipal de Esporte e Cultura: 

Manter a autonomia do Conselho, que também vai 

gerenciar o Programa Municipal de Incentivo ao 

Esporte Amador (PROMIEA), assim como exercerá 

o papel de protagonista e decisivo na Lei Municipal 

de Incentivo a Cultura (LEMIC).

- Academias ao ar livre

Expandir a instalação de academias pelo interior e 

bairros da cidade.

Ampliar os horários de profissionais em Educação 

Física nas academias ao ar livre em horários pré-

estabelecidos. 

- Novas estruturas

Pista de skate no Parcão.

Quadra de padel e de tênis junto ao Parque do 

Chimarrão.

- Patinação 

Apoiar a modalidade cedendo o Ginásio de 

Exposições, que será reformado.

- Áreas verdes:

Recuperar e ampliar as áreas verdes de todos os 

bairros em parceria com as próprias comunidades 

e associações.  

- Parque Municipal do Chimarrão: 

Manter foco nos investimentos e na manutenção 

da estrutura do Parque para uso da comunidade 

da área esportiva, cultural e de lazer. Ampliar a 

área do Parque efetivando a negociação de fração 

que fica entre o Parque e a área destinada à Vila 

Olímpica. 

- Ginásio Poliesportivo:

Manter em condições de sediar grandes eventos 

esportivos, culturais e shows. 

- Vila Olímpica:

Construir a quadra poliesportiva. 

- Kits esportivos:

Manter o projeto de doação de kits esportivos 

nos bairros, em parceria com as associações de 

moradores, em áreas verdes recuperadas e que 

contam com espaços para práticas esportivas. 

- Inclusão social: 

Incentivar as escolinhas esportivas com material 

básico de treinamento a partir de incentivo do 

PROMIEA. 

- Projeto Parque Verão:

Circuito de Verão com atividades esportivas e 

culturais no Parque do Chimarrão. 

- Ginásios:

Construção e conclusão de ginásios esportivos nas 

mais diversas localidades e bairros do município. 

S E R V I Ç O S  E S S E N C I A I S
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- Guarda Municipal:
Implantação gradativa da Guarda Municipal 
Armada (com poder de polícia), trabalhar de 
forma integrada com a Polícia Civil, Brigada 
Militar, Polícia Rodoviária e Bombeiros operando 
juntamente com setor de Trânsito.
- Cercamento:
Ampliação do Cercamento Eletrônico no 
município, através de câmeras de segurança 
para controle de fluxo, circulação de veículos e 
pessoas, bem como própria linha de investigação 
com necessidade de demanda policial.
- Videomonitoramento:
A implantação de câmeras de videomonitoramento 
nas sedes dos Distritos, interiorização, ou 
áreas urbanas/rurais de maior circulação ou 
aglomeração de pessoas, e principalmente rotas 
de fuga.
- Parceria Público-Privada:
Uso de imagem compartilhada com as empresas, 
convênio com a Caciva, instalando equipamentos 
compatíveis com sistema de segurança já 
existente no poder público, como já feito visita na 
cidade de São Gabriel com a direção da Caciva.
- Máquina de pintura viária:
Segurança no trânsito, melhoramento na pintura 
viária no município e aquisição de equipamentos 
e veículos para agilizar e economizar.
- Trânsito: 
Manter o sistema de estacionamento rotativo, 
buscando sempre atualizar a tecnologia. 
Solucionar sempre, através de estudo técnico 
e audiências públicas, os problemas de 
estacionamento, congestionamento, sentido de 
tráfego das vias e sinalização.
- Integração:
Manter o bom trabalho integrado entre a 
Secretaria de Segurança e demais instituições 
constituídas das áreas de Segurança Pública. 
- Convênios:
Buscar firmar convênios na captação de recursos 
com o SENASP, Ministério da Justiça, Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, com o Detran RS 
e Secretaria Estadual de Segurança Pública.

- Zona segura:
Implantação do Programa Zona Segura de 
videomonitoramento, com instalação de cinco 
kits.
- Treinamento:
Manter atualizações, treinamento e 
aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública.
- Diálogo:
Manter o bom diálogo e harmonia entre os 
Servidores e demais instituições públicas e a 
comunidade em geral.
- Respeito:
Manter uma política de diálogo com as 
associações, empresas e profissionais que 
trabalham com serviços de táxi, aplicativo, van e 
transporte coletivo municipal. 
- Nova delegacia:
Gestionar a construção da nova Delegacia de 
Polícia Civil ao lado do Fórum.
- Fundo Municipal de Segurança Pública:
Criação do Fundo Municipal de Segurança 
Pública, para investimentos nos órgãos de 
segurança instituídas (BM, PC), arrecadação 
através das multas de transito (5%) e das tarifas 
do estacionamento rotativo (2%). O fundo será 
gerido por Conselho constituído representado 
município (SMSP, BM, PC, MP, Judiciário e OAB). 
- Defesa Civil:
Implantar em parceria com a Escola Técnica 
Federal, dispositivos tecnológicos de aviso de 
enchente. 
- Escola Cívico-Militar:
Junto com a Secretaria Municipal de Educação 
implantar o projeto-piloto na Escola Cidade Nova. 
- Gabinete de Gestão Integrada Municipal:
Manter o Gabinete para ações de prevenção, 
juntamente com as Secretarias de Habitação 
e Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, 
Esporte e Cultura. 
- Segurança comunitária:
Criação de grupos de segurança comunitária 
regida pela Secretaria, com integrantes da 
comunidade e polícias.
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- Desburocratização:

Agilizar ainda mais o fluxo para aprovação de 

projetos e expedição de certidões. Modernizar 

o sistema de consulta às características do lote 

e das construções, de forma digital, a fim de 

facilitar a rotina de técnicos: engenheiros e ou 

arquitetos, bem como corretores de imóveis.

- Plano de Mobilidade:

Atualizar de forma democrática, priorizando o anel 

viário e também proporcionando mais segurança 

aos usuários de transporte sustentável.

- Calçamento comunitário: 

Agilizar e desburocratizar o Programa com a 

criação de Fundo específico e credenciamento 

prévio de serviços através de chamamento 

público. 

- Padronização:

Consolidar as paradas de ônibus e pontos 

de táxi. Manutenção dos prédios públicos e 

acessibilidade. 

- Ciclovias:

Ampliar perímetros de ciclovias, criando um anel 

em torno do perímetro urbano. 

- Cidades sustentáveis:

Pavimentar bairros (Tabalar, Scienza, Macedo, 

Cruzeiro, Brígida, Santa Tecla, Aviação, Gressler, 

Bela Vista, Cidade Alta, Cidade Verde, Vila Táta, 

Coronel Brito, Battisti, Brands, Vila Mayer (União), 

Diettrich, Loteamento Müller, entre outros). 

- Pavimentação na comunidade:

Levar para as comunidades do interior 

pavimentação em frente aos espaços 

comunitários, a começar por Linha Marechal 

Floriano, Linha Andréas, Linha Santana.

- Minha Cidade Aqui:

Ampliar a pavimentação das Sedes dos Distritos 

(Vila Deodoro, Vila Mariante, Palanque e Estância 

Nova).

- Sinalização: 

Ampliar a colocação de placas com nomes de 

ruas e estradas. 

- Bicicletários:

Ampliação de novas unidades nas vias mais 

centrais. 

- Saneamento:

Através de Parceria Público-Privada junto à 

concessionária aperfeiçoar e agilizar as obras e 

a respectiva qualidade. 

Atualizar o Plano de Saneamento Básico.

- Falta de água:

Continuar os investimentos junto a Corsan para 

ampliação de redes e adutoras. 

- Terminal rodoviário:

Manter o terminal e projetar a ampliação ou 

espaço adequado. 

- Calçadão:

Concluir a revitalização do Centro da cidade.

- Condomínios fechados:

Incentivo ao setor privado no que tange a 

legislação para implementação de novos lotes. 

- Recapeamento:

Dar sequência ao recapeamento nas vias 

principais como Avenida Ruperti Filho, Emílio 

Selbach e Voluntários da Pátria. 

- Caminhos do Desenvolvimento:

Concluir a pavimentação da estrada de Linha 

Sapé e do Travessão Rüdiger. Avançar para 

Picada Nova, Mariante, ERS-422, Estrada Velha, 
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Palanque. 

- Enchentes:

Manter a manutenção da limpeza das galerias da 

RSC-453. 

Em parceria com a Escola Técnica Federal 

(IFSul) implantar um sistema de controle de 

cheias no município. 

- Zeladores:

Mais profissionais para os reparos do dia a 

dia na cidade, trabalhando na prevenção de 

problemas e na manutenção da infraestrutura 

e mobiliário urbano. 

- Central de Projetos:

Ampliar a equipe de captação de recursos e 

projetos. 

- Cadastro digital:

Implantação de um cadastro digital, ou seja, 

geoprocessamento, no qual todas as redes 

de infraestrutura do município e mobiliário 

urbano, além das edificações façam parte deste 

cadastro.

- Iluminação pública:

Implantação de um Sistema Moderno e 

Inteligente da manutenção da Iluminação 

- Capatazias:

Intensificar a melhoria da estrutura das capatazias 

com maquinário suficiente de acordo com a 

demanda da região, garantindo, no mínimo, um 

rolo compactador, por Distrito.

- Melhorias na Secretaria:

Investir na melhoria do arquivo morto, da oficina 

e do pátio geral, além do posto de abastecimento. 

- Quadro de pessoal:

Pública, onde com efetividade, sejam feitos os 

reparos e melhorias, proporcionando qualidade 

de vida e segurança à população. 

- Calçadas:

Através do Fundo Recuperação das Calçadas 

Públicas (FUNRECAL) investir mais na 

recuperação de passeios públicos, com 

acessibilidade e criar uma política de incentivo 

aos proprietários para efetuarem uma 

manutenção de qualidade.

/// Acessibilidade

- Melhorar e modernizar a sinalização em 

calçadas, vias e parques, adaptando sua 

acessibilidade para deficientes e pessoas com 

a mobilidade reduzida.

- Melhoria das rampas em vias públicas com 

rampas que não sejam íngremes.

- Mais banheiros públicos adaptados.

- Incentivar o comércio já existente para 

adaptações (sem precisar de muita burocracia 

para o estabelecimento poder adaptar).

- Criar mais vagas de carro reservadas a 

pessoas com deficiência física (não só do lado 

esquerdo, mas também do direito).

Nomeação de um engenheiro elétrico e ampliação 

do quadro de pedreiros e mecânicos. 

Ampliar a equipe de recuperação de pavimentação 

comum e asfáltica.

- Frota:

Dar continuação à manutenção e renovação da 

frota de veículos e máquinas.

- Jazidas:

Manter a ampliar a logística de extração de 
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material. 

- Pontes:

Manter uma equipe que zele pela manutenção 

das pontes, bueiros e galerias. Concluir, com 

prioridade, a obra da ponte de Linha Arroio 

Grande.

- Bairros:

Ampliar a manutenção de limpeza das estradas e 

pavimentações dos bairros. 

- Abrigos e paradas de ônibus:

Dar continuidade a manutenção, reforma e 

construção de paradas de ônibus.

 - Animais: 

Unidade móvel para atendimento aos animais 

com rodízio pelas comunidades, em especial nos 

bairros mais vulneráveis. 

Ampliar o projeto de castrações de animais.

Criação do Fundo Municipal para Cuidados com 

os Animais.

Construção e implementação do Centro de Bem-

Estar Animal na antiga área da Favan.

Dar continuidade a política de bem-estar animal 

e acolhimento de cavalos, que é realizado na 

antiga área da Favan, tratando e chipando estes 

animais. 

- Programa ‘Lixo Zero’:

Investir mais de R$ 4 milhões a fundo perdido 

para a compra de balança para a usina de triagem, 

triturador de galhos, composteiras, biodigestores 

para escolas, caminhões e contêineres. 

- Contêineres:

Ampliar em mais de 50% o número de contêineres, 

expandindo e reorganizando a área.

- Usina de triagem:

Intensificar esforços na ampliação e melhoramento 

- Turno Integral:

Manter as atividades em turno integral, evitando 

turno único. 

- Mutirões:

Realizar alguns mutirões de acordo com as 

demandas e urgências. 

- Limpeza urbana:

Ampliar a equipe de embelezamento e 

ajardinamento. 

- Iluminação pública:

Promover a modernização total da iluminação da 

cidade, bairros e interior.

das instalações da usina de triagem e transbordo 

de lixo e qualificar seu gerenciamento, bem como, 

instalar uma balança para o controle de material.  

- Coleta seletiva:

Manter uma política de conscientização e 

Educação Ambiental, principalmente na 

separação de resíduos. 

- Catadores:

Apoio aos profissionais catadores através de 

melhoria das suas condições de trabalho.

- Coleta de lixo no interior:

Ampliar a frequência na coleta do interior. 

- Recuperação de nascentes:

Dar seguimento ao Programa de Recuperação 

das Nascentes.

- Agentes ambientais comunitários:

Formar agentes nos bairros.

- Composteiras:

Através do Programa IPTU Mais incentivar a 

implantação de composteiras domésticas. 

- Programa ‘Mais Verde’:

Implantar um Centro de Educação Ambiental e 

horto de mudas e compostagem municipal na 
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antiga área da Favan. Incentivar também ações 

de padronização de arborização e ajardinamento 

urbano. 

- Terrenos baldios:

Agilizar o controle da manutenção dos terrenos 

baldios, através de notificação e equipe 

estruturada para a realização do serviço de 

limpeza. 

- Aterro sanitário:

Buscar viabilizar junto à região através do 

Consórcio a implantação de um aterro. 

- Lixeiras: 

Promover a recuperação e instalação de lixeiras 

no centro da cidade, nos espaços públicos e nas 

- Prefeito na Rua:

Agenda direta do Prefeito nas ruas e nos 

espaços públicos no dia a dia da comunidade. 

- Portas Abertas:

Manter o atendimento semanal da comunidade, 

às sextas-feiras, sem agendamento, na Sala 

de Reuniões da Prefeitura, com participação 

do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e 

coordenadores de departamentos. 

- Pé na Estrada:

Descentralização do Governo Municipal, indo, 

nas manhãs de sábados, nas comunidades, 

da cidade e do interior. 

- Chimarrão com o Prefeito:

Espaço, nas manhãs de segundas-feiras, para 

o Servidor Público Municipal ter uma agenda 

com o Prefeito. 

- Prefeitura Mirim:

sedes dos Distritos.

- Arroio Castelhano:

Manter e ampliar o programa de recuperação 

das nascentes, assim como promover o 

desassoreamento do leito. 

- Lei do pagamento de serviços ambientais:

Implantar o pagamento através da regulamentação 

em parceria com a Corsan e outras entidades e 

empresas. 

- Saneamento básico: 

Reavaliação e atualização do Plano de 

Saneamento e Plano de Resíduos Sólidos, além 

da ampliação do sistema de coleta e tratamento 

de esgoto. 

Manter de forma anual o programa iniciado 

em 2017 e que já contou com a participação 

de quase 50 estudantes, cuja realização 

ocorre próximo ao mês das Crianças, já 

que passou a integrar o Calendário Oficial 

de Eventos do Município e tem por objetivo 

oportunizar a jovens estudantes vivenciar 

a rotina do Executivo, acompanhando de 

perto o trabalho desenvolvido pelos gestores, 

contribuindo para a formação de cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres, 

capazes de compreender, inovar e transformar 

polit icamente a realidade.

- Caravana da Transparência:

Reunir, uma vez por ano, a imprensa e prestar 

contas das atividades, trabalhos e obras, 

circulando, em formato de caravana, pelo 

município. 

G E S T Ã O  E  P E S S O A S
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- Registro de ponto:

Cobrar pelo exemplo. Administração onde 

o Prefeito e os demais agentes públicos 

registram entrada e saída diariamente em 

todos os turnos de trabalho (batem ponto).

- Programa ‘Adote Essa Ideia’:

Incentivar a participação da sociedade com 

doação de bens e serviços para a manutenção 

de espaços e bens públicos. 

- Programa ‘Venâncio é Minha, é de Todos’:

- Fiscalização:

Intensificar a fiscalização aos ambulantes.

- IPTU:

Manter o atual programa IPTU Mais como 

incentivo às boas práticas, desconto e aplicação 

dos recursos, buscando facilitar o acesso ao 

Programa através da desburocratização.

- ISS:

Incentivar a arrecadação através de sorteios de 

prêmios pelas notas do ISS.

- Gestão financeira:

Busca constante do equilíbrio entre a receita 

e a despesa frente à crise econômica. Buscar 

créditos pendentes de gestões passadas.

- Programa ‘Venâncio Empreendedor’:

Consolidar o Programa, facilitando a abertura de 

novas empresas e desburocratizar o processo de 

Dar continuidade a recuperação das áreas 

verdes com a participação voluntária da 

própria comunidade. 

- Mutirões voluntários:

Seguir com a realização de mutirões de agentes 

polít icos e servidores públicos (concursados 

e cargos comissionados) de forma voluntária, 

em que ações de limpeza e de organização 

são realizadas em determinados locais, nos 

f ins de semana e/ou feriados. 

alvarás, agilizando a liberação de uma empresa 

em menos de 24 horas. 

- Fontes alternativas:

Além do equilíbrio financeiro, buscar recursos, a 

Fundo Perdido e Linhas de Crédito, para garantir 

capacidade de investimento em infraestrutura 

nos setores estratégicos e produtivos.

- Modernização da SMF(Secretaria Municipal da 

Fazenda):

Instituir processos eletrônicos em substituição 

aos processos físicos e incentivar o acesso 

eletrônico por parte dos contribuintes.

- Maior eficiência de arrecadação:

Implantar a Procuradoria Fazendária para 

eficientização da arrecadação na medida em que 

disponibiliza um procurador para as demandas 

fazendárias.

G E S T Ã O  E  P E S S O A S
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- Canal Cidadão:

 Humanizar o Fiscale – aplicativo de Acesso ao 

Cidadão.

Dar mais efetividade ao Serviço de Atendimento 

ao Cidadão (SAC).

- Gestão democrática:

Disponibilizar ferramentas e tecnologias para 

propiciar participação do público de forma virtual 

em audiências públicas.

- Gestão Transparente:

Aprimorar o acesso ao Portal de Transparência.

- Frota:

Implantar o cartão-manutenção de frota, a iniciar 

pela frota leve e após expandir para frota pesada.

- Programa ‘Somos uma equipe’:

Manter uma política de valorização do Servidor 

Público através de diálogo com o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais, ASMUVA e 

Administração. Garantir a reposição inflacionária. 

Manter a valorização do vale-refeição, vale-

feira e o Plano de Saúde. Realizar e Efetivar o 

Concurso Público do quadro geral de cargos. 

- Mais economia:

Manter uma política de economia de gastos com 

- Programa ‘Mais eficiência’:

Regulamentação e informatização dos trâmites 

dos processos administrativos.

- Programa ‘Mais diálogo’:

Instaurar e formalizar a Câmara de Conciliação.

- Programa ‘Mais Cidadão’:

Instituir o Procon Móvel.

Facilitar o acesso, com informatização, do 

atendimento do Procon.

- Legislação e tributação:

alugueis de prédios.

- Prefeitura Segura:

Conclusão da implantação do 

videomonitoramento nos prédios públicos do 

Município. 

- Mais integração:

Aprimorar a política de integração dos servidores 

através de gincana e palestras com incentivos e 

premiações.  

- TI

Dotar o setor de TI de mais material humano e 

tecnológico.

- Programa de Qualidade:

Proporcionar mais capacitações e treinamentos 

para os servidores.

- Reforma Administrativa:

Reavaliar a reforma administrativa e a gestão de 

pessoas, sempre com a participação da categoria 

e sua entidade representativa.

Realizar a revisão do plano dos servidores.

- Licitações e Compras:

Dar continuidade no processo de integração dos 

setores de Compras e Licitações, proporcionando 

mais agilidade dos processos.

Realizar a revisão, compilação e consolidação 

da Legislação do Município.

Melhorar e divulgar o Anexo Fiscal.

Estabelecer uma política de recuperação de 

créditos tributários.

- Equipe

Ampliar equipe jurídica, e alocar assessores 

jurídicos em cada Secretaria de acordo com a 

necessidade.

Regulamentação do teletrabalho.
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