
PLANO DE GOVERNO EDUARDO E LORENO 
 

 
AGRICULTURA 

 

Apoiar o fortalecimento das associações e cooperativas, na busca de novos 

mercados, aquisição de equipamentos, máquinas, implementos agrícolas e 

assistência técnica. 

Desenvolver projetos de incentivo ao produtor de leite, com o apoio da 

EMATER, como o Projeto Pastagem, com a implantação de pastagens nas 

propriedades rurais, através da aquisição de insumos e sementes através de 

convênio com o estado. 

Desenvolver projetos, capacitação profissional dirigida as famílias e jovens 

rurais em parceria com a EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 

SENAR-RS.  

Continuar a Incentivar a Psicultura e a Feira do Peixe. O município irá oferecer 

assistência técnica em parceria com a Emater, além da disponibilização de 

máquinas(escavadeira hidráulica) para abertura e limpeza de açudes. 

Apoiar e fomentar a diversidade de agroindústrias familiares existentes.  

Através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

elaborar programa de horas máquinas, que atenda às necessidades dos 

agricultores. 

Manutenção e fortalecimento de políticas públicas municipais voltadas ao 

desenvolvimento de atividades relacionadas à produção de alimentos no meio 

rural, como exemplo horticultura, olericultura, fruticultura, entre outras.  

Apoio e manutenção das Feiras existentes do município; 

Incentivo a Associação dos Apicultores de Vera Cruz – AAPIVERC.  

Ampliar a Patrulha Agrícola do município, com a aquisição de implementos 

agrícolas, caminhões e máquinas para manutenção dos acessos e melhorias 

nas propriedades rurais. 

Continuação e ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos(PAA) e do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE). 



Incentivo a diversificação na propriedade rural e a produção orgânica. 

Incentivo a implantação de pomares domésticos e/ou comerciais, através da 

aquisição de mudas frutíferas através de parceria e projeto elaborado pela 

Emater. 

Criação do Projeto Horta Escolar Sustentável nas escolas da rede pública 

municipal. 

Estimular o uso de energias alternativas nas propriedades rurais. 

 

 

 

CULTURA E TURISMO 

 

Valorizar o Festival Canta Vera Cruz, dando espaço aos artistas locais e 

regionais. 

Ampliar e estruturar a Feira da Produção e o Parque de Eventos. 

Ampliar os projetos de dança e cinema. 

Criar uma Companhia de Teatro Municipal. 

Fortalecer a Feira do Livro. 

Ampliar o investimento na Gincana Municipal, através de parcerias público-

privadas e de leis de incentivo estaduais e federais. 

Fortalecer o Projeto Natal da FelizCidade.  

Valorizar o Coral Municipal e a Banda Municipal, assim como os grupos 

folclóricos, artistas e grupos artísticos do município.  

Criar associações de artesões, artistas plásticos e músicos.  

Incentivar a comercialização de produtos das agroindústrias locais nas feiras. 

Criar oficinas culturais (artesanato, entre outras). 

Reestruturação do Museu valorizando a história local. 

Buscar recursos para a construção de um auditório para eventos. 

Incentivo ao turismo rural através do resgate e readequação do roteiro 

turístico “Caminho das Águas”.   

Criação de uma lei municipal para auxílio no transporte de grupos e entidades, 

que se apresentam fora do município. 

Apoio ao tradicionalismo local. 

 Melhoria na estrutura do Parque  Municipal Jurema Tornquist. 



Implantação de sinalização vertical, indicando os locais e pontos turísticos. 

Projeto Trilhas e Montanhas, valorizando as propriedades do interior e suas 

belezas naturais. 

Apoio aos campings e balneários locais. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Criaremos ambiciosos projetos para trazer pequenas, médias e grandes 

empresas, diminuindo assim o índice de desemprego em nosso município. 

Promover um calendário de campanhas e promoções no comércio local 

durante todo o ano, através de apoio e parcerias com a ACISA. 

Criar um projeto em parceria com as escolas, resgatando a cultura de compra 

no comercio local: “Comprar aqui é bom demais”. 

Criar parcerias público-privadas, interagindo com os empresários locais 

através de um diálogo aberto e franco. 

Criar o Projeto Qualifica Vera Cruz, visando uma melhor qualificação dos 

funcionários. Vamos oferecer cursos profissionalizantes atendendo as 

necessidades da indústria e do comércio local. 

Oferecer oficina de informática básica, tanto para quem busca o primeiro 

emprego ou para quem pretende se qualificar. 

Melhorar e aprimorar a Lei de Incentivo a empresas. 

SINE (Sistema Nacional de Emprego): fortalecimento das parcerias com as 

empresas. 

 

 
 
 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Terceira idade: resgate dos encontros e atividades dos idosos. 

Criar um projeto de orientação nutricional a idosos e pessoas do grupo de 

risco por obesidade.  

Criação da Cozinha Comunitária. 



Criação do Banco de Alimentos, através de parceria público-privada. 

UNIAMI: Unidade de Ajuda Amiga (Projeto Sobra da Obra). 

Cursos profissionalizantes para inserção do jovem no mercado de trabalho. 

Estimular políticas públicas, destinadas às mulheres. 

Desenvolver projetos sociais para crianças e adolescentes, tanto nos bairros 

como no interior. 

 Revitalização do CEARCA (Centro Educacional, Assistencial e Recreativo da 

Criança e do Adolescente). 

Fortalecer a parceria da rede Sócio-assistencial de Vera Cruz de modo a 

promover ações conjuntas de defesa e garantia de direitos das famílias em 

vulnerabilidade social do meio rural. 

Auxiliar projetos voltados a pessoas com deficiência. 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Incentivar e aprimorar o acolhimento das crianças em nossas EMEIs, zerando 

a fila de espera e garantindo vaga para todos. 

 Revitalização das EMEFs, transformando nossos educandários em um lugar 

mais acolhedor para toda comunidade escolar. 

Valorização do professor: formações pedagógicas periódicas, revisão do plano 

de carreira. 

Valorização dos auxiliares da educação e demais funcionários da área. 

Investimento em tecnologia, revitalizando os laboratórios de informática. 

Incentivar as olimpíadas escolares, e projetos esportivos extracurriculares. 

Oportunizar oficinas no turno oposto escolar, como por exemplo, a oficina de 

marcenaria da escola São Francisco. 

Atividades extraclasse e de reforço escolar em toda rede de ensino municipal. 

Incentivar o consumo de alimentos fornecidos pela agricultura familiar. 

Implantar um projeto piloto de aprendizagem da língua alemã, resgatando a 

cultura local. 

Fortalecimento dos Círculos de Pais e Mestres (CPM) das escolas. 



Implantar a gincana de integração estudantil, visando desenvolver criatividade, 

o senso crítico e o espírito de equipe. 

Ampliar e melhorar o transporte escolar. 

Oportunizar o acesso a feiras tecnológicas. 

Criação de uma EMEI no interior. 

Apoio às atividades e eventos das escolas. 

Auxiliar a conservação e manutenção dos ginásios municipais, campos e 

pátios dos educandários. 

 

 

 

ESPORTE 

 

Transformar o campo municipal em um centro de convivência, investindo em 

iluminação para praticas esportivas, arquibancadas e uma área recreativa. 

Construção de uma pista de atletismo com medidas oficiais. 

Implantação de uma ciclovia. 

Revitalização do ginásio Segefredo Werner. 

Fortalecer os campeonatos municipais: futebol, bocha, futsal, futebol sete, 

vôlei entre outros. 

Incentivar atletas locais, profissionais ou não, em competições a nível estadual 

e nacional. 

Auxiliar as comunidades na regularização dos ginásios municipais. 

Revitalização do caminhódromo. 

Criação do circuito vera-cruzense de corrida de rua e ciclismo. 

Fortalecer o Projeto Vera Cruz Verão. 

Incentivar e valorizar atletas e academias de artes marciais. 

Incluir a terceira idade em projetos esportivos, através da melhor utilização 

das academias ao ar livre e espaços esportivos do município. 

Buscar incentivos para criação de um centro esportivo e recreativo municipal 

(pista de veloterra, bicicross e skate). 

 

 

 



 

 

GESTÃO 

 

Valorização do funcionalismo público, através do diálogo e respeito. 

Oportunizar aos servidores um Plano de Saúde adequado. 

Gestão com a indicação de profissionais qualificados em suas respectivas 

áreas de atuação. 

 “Gabinete Itinerante, prefeitura mais perto de você”: Aproximar o gabinete do 

prefeito e vice da comunidade e de suas demandas. 

Apoio e fortalecimento dos Conselhos Municipais. 

Apoio e fortalecimento das Associações de Bairros. 

Criação do “Grupo de Gestão”, para discussão da criação e aplicação de 

ações, projetos, programas e investimentos. 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Elaborar Plano de Arborização do município em conjunto com a comunidade. 

Criação de uma Central de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Reforçar a conscientização nas escolas, da correta separação do lixo, 

diminuindo custos para o município. 

Melhorias na infra-estrutura do Parque Ambiental. 

Aquisição de um triturador de galhos, preparando o material recolhido pela 

prefeitura para ser utilizado no Projeto Horta Escolar Sustentável. 

Implantação de composteiras em todas as escolas da rede pública municipal, 

objetivando a conscientização de alunos e servidores com o descarte do lixo 

orgânico.  

Desburocratização e agilidade nos processos de Licenciamento Ambiental de 

empresas e nas propriedades rurais. 

 Atenção especial à causa animal (convênio com o hospital veterinário). 

Ampliação e estruturação do ECO-PONTO. 

Incentivar o uso de tecnologias sustentáveis. 



OBRAS 
 

Municipalização da VRS 847(Estrada geral de Linha Henrique Dávila). 

Ampliar a rede de saneamento básico. 

Buscar recursos para construção de uma Ciclovia. 

Dar continuidade ao Programa “Protetor das Águas”, fomentando ações de 

conservação de nascentes e conservação do solo. 

Aquisição de novas máquinas e caminhões. 

Projeto “Cidade + Limpa”. 

Recuperação da estrada  geral de Linha Andréas. 

Busca incansável de recursos através de emendas parlamentares para 

aplicação em pavimentação. 

Recuperação da VRS 836(Estrada geral de Linha Ferraz). 

Substituição de redes antigas e ampliação da rede de distribuição de água. 

Modernização e padronização das paradas de ônibus. 

Revitalização e implementação de novas placas indicativas com o nome de 

ruas e identificação do bairro. 

Melhorias na mobilidade urbana, através de investimentos em infra-estrutura, 

uma boa gestão de trânsito e segurança. 

Olhar especial ao Processo de Urbanização da cidade e ao Plano Diretor. 

 

 

 

SAÚDE 

 

Interligar as informações entre os Postos de Saúde do Município (unificação 

de rede na saúde). 

Ampliação do atendimento médico nos Postos de Saúde. 

Criar o aplicativo da transparência. 

Ampliação e atendimento de Médico Pediatra para todos, junto ao posto de 

Saúde Central, sem a necessidade de avaliação prévia e encaminhamento de 

Médico Clínico Geral pelas unidades de ESFs. 

Atendimento de Médico Ginecologista nos bairros e interior. 

Valorização e ampliação da cobertura das Agentes de Saúde. 



Tornar o Hospital Vera Cruz referência em alguma especialidade. 

Fortalecer a parceria entre a administração municipal e a Fundação de Saúde 

Dr Jacob Blész, potencializando a qualidade da saúde ofertada a comunidade. 

Ampliar e manter as parcerias com a Fundação de Saúde Dr Jacob Blész, 

para manutenção dos serviços prestados pelo hospital, como o plantão de 

urgência e emergência. 

Humanização no atendimento na rede pública de saúde. 

Criação do Centro de Triagem no Posto Central. 

Fortalecer o atendimento do CAPS, CPAS IJ e do C-AME. 

Implantar o serviço de CAPS AD; 

Ampliar e fortalecer a farmácia municipal; 

Renovação e ampliação da frota de veículos da secretaria. 

Construção de uma sala de espera, com ambiente adequado, para os 

pacientes que aguardam o transporte para os municípios de referência. 

 

 

 
 

SEGURANÇA 

 

Maior apoio a Brigada Militar e Polícia Civil, na luta para o aumento de efetivo 

e viaturas. 

Manutenção e melhorias no Convênio com o Corpo de Bombeiros local. Luta 

por mais viaturas e de melhor estrutura a corporação. 

Implantação da “Equipe de Patrulhamento” na cidade, auxiliando para que a 

comunidade se sinta mais segura. 

Colocar em operação o sistema de câmeras de vídeo monitoramento. 

Manter, qualificar e reestruturar o sistema de Defesa Civil do município. 

Melhorar o sistema de iluminação pública na área Central. 

 

 

 


